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INTRODUCCIÓN  

La contratación pública es una herramienta estratégica para el cumplimiento de las metas del Estado, 

mediante la ejecución de políticas, planes y proyectos trazados por las administraciones. El gasto público 

ejecutado mediante contratación estatal tiene una importante función en el fomento de la economía y, 

también influencia de diversas formas el desarrollo del capital físico y humano de las sociedades. Para el 

caso colombiano, la OCDE estima que la contratación pública representa el 15,8% del PIB.  

En los últimos treinta años los gobiernos han diversificado las adquisiciones de bienes, obras y servicios, 

aumentando también la participación del sector privado en el desarrollo de las diversas funciones públicas. 

Esto ha propiciado espacios de acercamiento entre los sectores, generando estímulos que crean nuevos 

modelos de colaboración, con ayuda de las nuevas tecnologías disponibles.   

Así, la revolución tecnológica iniciada el siglo pasado, ha transformado el modelo económico y social, 

mediante la formación de redes, en donde los procesos de innovación son fundamentales. En este contexto, 

la Contratación Pública para la Innovación (CPI) es una nueva herramienta utilizada por los Estados para 

promover la productividad y la competitividad en los territorios.  

Para analizar las anteriores ideas, el presente artículo presentará primero el papel de la innovación en el siglo 

XXI, para después definir que es la compra pública innovadora en el contexto colombiano. En el tercer 

capitulo explicaremos la estrategia para la innovación creada por Colombia Compra Eficiente (CCE), 

entidad rectora del Sistema de Compra Pública en el país, para finalizar con algunas conclusiones.  

 

1. LA INNOVACIÓN EN EL SIGLO XXI 

Años atrás, se dio inicio una nueva revolución tecnológica que tuvo la capacidad de otorgar mayor 

autonomía a los individuos, y consecuentemente, transformar totalmente la organización social y política 

conocida hasta el momento. Las nuevas tecnologías aparecieron paulatinamente en diversas áreas del 

conocimiento, y se evidenciaron grandes esfuerzos por el perfeccionamiento de técnicas que facilitaran el 

                                                        
1Profesora de Contratación Estatal de la Universidad del Rosario (Colombia). Maestría, Doctorado y Post-Doctorado 
de la Universidad Federal del Paraná (Brasil).  
2 Profesor de Contratación Estatal. Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Doctor en 
Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España). 
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flujo, manejo y almacenamiento de la información, potencializando en diversos niveles la comunicación 

entre los individuos. 

Por su naturaleza, estos nuevos mecanismos de interacción permitieron la construcción de una forma de 

organización social alternativa (redes), que se construyó de acuerdo a esquemas capaces de superar las 

barreras temporales, espaciales y estructurales del modelo clásico, para materializar los procesos de 

comunicación de forma eficiente, en cortos periodos de tiempo.  

 Los nuevos desarrollos tecnológicos (computadores, celulares, internet, televisión, etc.) simplificaron los 

diseños de interconexión entre individuos y grupos en diferentes territorios, permitiendo nuevas 

expectativas de contacto en tiempo real y de forma inmediata. La creación de un espacio global que admite 

mayor libertad a los individuos, amplió las fronteras de diversas formas (antes impensables), y eliminó en 

parte, las barreras culturales, económicas y políticas. (Valencia-Tello, 2015) 

De otra parte, las crisis de los modelos de economía local, las ideas sobre apertura y privatización, la 

adopción de postulados propios de las tendencias de globalización y el reconocimiento del rol protagónico 

del sector privado en los sistemas, influenciaron a los Estados a reducir el despliegue de acciones 

intervencionistas para permitir mayor promoción de nuevos estándares de autonomía en la sociedad y el 

mercado. 

Bajo esas condiciones se observa como la innovación tecnológica no fue un acontecimiento aislado, sino la 

concreción de varios procesos y diversas habilidades que reconocieron necesidades insatisfechas para los 

individuos, los modelos económicos y la sociedad. Las innovaciones fueron el producto de una mentalidad 

económicamente eficiente, a partir de la cual se pretendió aumentar los rendimientos de cada parte del 

negocio mediante la organización de una red de productos y usuarios que pudieran comunicar sus 

experiencias de forma acumulativa, aprendiendo a utilizar y crear permanentemente nuevas tecnologías.  

En la década de 1990, el inicio de la era de la información3, se implanta en la sociedad para indicar una forma 

específica de organización social, en donde la generación, el procesamiento y la transmisión de información 

se convirtieran en fuentes fundamentales de productividad y de poder, erigidas gracias a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgieron en las últimas décadas del siglo XX. (Castells, 2008, p.47)  

Para Castells, un aspecto fundamental de ésta revolución tecnológica fue la aplicación de saberes e 

información en aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de datos, que permitieran 

establecer un círculo de retroalimentación acumulativa entre la innovación y sus usos. En este nuevo 

contexto, el Estado debe procurar mecanismos que promuevan la innovación y, uno de ellos, es la 

contratación pública.  

 

2. LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 

La CPI puede definirse como, el conjunto de acciones de la Administración encaminadas a incentivar la 

participación de aquellos sectores del mercado capaces de proporcionar invención, creatividad y nuevas 

ideas a la satisfacción de necesidades y objetivos perseguidos por las entidades públicas, en cumplimiento 

                                                        
3 Término instituido por Castells (2008) en la trilogía “La Era de la Información”. 



14 

 

de su misión, buscando promover el interés general y aumentando los niveles de eficiencia de los procesos 

de compra pública. En concordancia, “los objetivos de la CPI son: [i.] Mejorar los servicios públicos 

incorporando bienes o servicios innovadores. [ii.] Fomentar la innovación empresarial. [iii.] Impulsar la 

internacionalización de la innovación empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o 

referencia.” (EVIA, 2014) Para cumplir con estos objetivos, la CPI deberá:  

(…) articularse de tal manera que se remuevan los obstáculos que impiden promover la innovación desde la 

demanda pública, entre ellos la posible ausencia de experiencia en las unidades de contratación en relación 

con la búsqueda y adquisición de soluciones consideradas innovadoras, la organización del reparto de riesgos, 

las cuestiones ligadas a los derechos de propiedad intelectual e industrial o la posibilidad de financiación de la 

actividad innovadora. (Ministerio de Ciencia e Innovación, 2011, p. 4)      

La OCDE (2013) destaca que, en la actualidad, el sistema de innovación en Colombia es pequeño y carece 

de un centro empresarial fuerte. El gasto en I+D es sólo del 0.2 del PIB, mientras que en Brasil es del 1,2% 

y en la OCDE es del 2,4%. Otros indicadores de innovación tales como el registro de patentes y 

publicaciones científicas per cápita, sitúan a Colombia por detrás de Brasil, Chile y Argentina.  

Teniendo en cuenta recomendaciones de la OCDE (2013), CCE ha empezado a trabajar en el desarrollo de 

una política de CPI, con el objetivo de transformar la cultura de la contratación y dinamizar la inversión en 

el desarrollo de soluciones innovadoras para la entrega de bienes, obras y servicios que beneficien a los 

ciudadanos, promoviendo que el sector privado genere nuevas formas de satisfacer las necesidades de las 

Entidades Estatales.   

 

 

 

 3.  ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN EN ENTIDADES PÚBLICAS 

Según CCE (2017), la CPI es una herramienta que busca fomentar la innovación desde la demanda de bienes 

y servicios de las entidades estatales. En otras palabras, busca que los proveedores creen nuevas soluciones 

para satisfacer las necesidades de las Entidades Públicas, cuando no existen soluciones en el mercado.  

Así, la Compra Pública para la Innovación permite crear o desarrollar una actividad, encontrar nuevas y 

mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos, generando mayor valor por el 

dinero en el Sistema de Compra Pública.  

Este nuevo modelo, tiene, tres finalidades principales. (CCE, 2017) La primera, busca mejorar los servicios 

públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores que satisfagan, de forma más eficiente, 

las necesidades de los ciudadanos. La segunda, fomenta la innovación empresarial de pequeñas y medianas 

empresas. Y, la tercera, promueve la internacionalización y comercialización de la innovación empleando el 

sector público como cliente de lanzamiento o de referencia.  

Según CCE (2017), los procesos de CPI pueden ser desarrollados bajo dos perspectivas, según el alcance 

del objeto. La primera es la Compra Pública Comercial, en donde el objeto del proceso de compra es la 

adquisición de un bien o servicio que requiere la adaptación tecnológica para atender la necesidad del 

comprador y cuya salida al mercado es a corto o mediano plazo, y la segunda, es la compra pública precomercial, 
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que como su nombre lo indica es un tipo de compra que no incluye actividades comerciales sobre el bien o 

servicio, sino que aplica cuando el proceso de compra es la adquisición de servicios de investigación y 

desarrollo (I+D) que permitan la exploración de alternativas, el diseño de soluciones y el prototipado de 

primeros productos o servicios4. Así, el grado de innovación es mayor en la compra pre-comercial pues 

exige mayor investigación y desarrollo previo mediante prototipos.  

CCE (2017) resalta, además que, como en ambos casos las entidades estatales y los proveedores comparten 

los riesgos durante la fase de co-desarrollo de la solución innovadora, también comparten los beneficios 

materializados en mejores condiciones de compra de la solución o en regalías de la propiedad intelectual de 

la solución desarrollada. De ahí, que el tema de los riesgos sea fundamental para comprender la complejidad 

y los límites que puede tener la Compra Pública para la Innovación en Colombia. 

Teniendo en cuenta las anteriores características, se evidencia que la Compra Pública para la Innovación no 

es una transacción tradicional de compra y venta, pues ésta se realiza sobre bienes y servicios que no existen 

en el mercado y, en consecuencia, las entidades públicas deben identificar una necesidad, lanzar un reto al 

mercado y esperar que sea desarrollado mediante procesos innovadores por parte de potenciales 

proponentes. 

En este punto, debe mencionarse que las relaciones desplegadas entre contratación pública y la innovación 

son complejas por naturaleza. En efecto, a pesar de las intenciones que se evidenciaron con la expedición 

del Decreto-Ley 393 de 1991, el Decreto-Ley 591 de 1991 y la Circular 6 de 2013 expedida por CCE, la 

compra pública innovadora requiere un nivel de sensibilización ineludible por parte del servidor público 

encargado de dirigir el procedimiento de compra al cual va a integrarse. Para dar mayor claridad al proceso 

de contratación, CCE (2017) elaboró recientemente una Guía para entender este tipo de compra.  

De acuerdo a esta guía, el esquema de Compra Pública para la Innovación, es un proceso ordenado que se 

ejecuta en tres etapas. La primera es la planeación, la segunda es la selección y contratación y la tercera es la 

ejecución. Con relación a la etapa de planeación, la entidad primero debe comunicar al mercado y a los 

potenciales interesados y proveedores de soluciones, la necesidad que quiere contratar, buscando comenzar 

un dialogo técnico que permita analizar y evaluar la viabilidad de encontrar una solución innovadora, 

definiendo los requerimientos funcionales que deberán ser tenidos en cuenta por parte de los proveedores.  

En esta etapa inicial, la entidad estatal debe primero conformar un equipo de trabajo multidisciplinario con 

las personas que tengan el conocimiento, la experiencia y la competencia para decidir durante el proceso de 

contratación. Luego, la entidad debe identificar claramente los retos que enfrenta, para poder priorizar aquél 

que pueda generar mayor impacto en la organización.  

Por supuesto, la búsqueda de iniciativas innovadoras debe partir de un exhaustivo examen sobre las 

condiciones del mercado. Así, resulta necesario, indagar sobre las capacidades, los adelantos y los límites 

                                                        
4  “El impulso de la innovación desde la demanda genera un importante impacto en los niveles de inversión en 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y fortalece la competitividad del país. Suponemos que el valor del 

presupuesto de inversión de las Entidades del Estado es en billones de pesos 84 billones, 92 y 100 en 2016, 2017 

y 2018 respectivamente”. (Colombia compra eficiente, 2017, párr 4) 
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concretos que existen en cada sector. Esta fase que se asemeja a los estudios del mercado y del sector en un 

procedimiento de compra normal, busca garantizar un margen de transparencia en todo el procedimiento, 

dotando de herramientas reales a la entidad pública, al momento de acceder a un mercado que de por si 

resulta extraño para la Administración.  

Así, con el reto y el mercado plenamente identificados la entidad debe delimitar las necesidades funcionales 

que deben suplir las posibles soluciones técnicas y/o tecnológicas que se presenten, dando claridad sobre la 

finalidad que persigue la entidad al lanzar el reto al mercado. En esta etapa del proceso es fundamental la 

participación activa de los posibles proponentes y ciudadanos, con la finalidad de asegurar que las 

necesidades y los requerimientos técnicos o funcionales sean correctamente identificados, registrados y 

comunicados a los interesados.  

Una vez identificada plenamente la necesidad y los requerimientos técnicos, la entidad debe adelantar un 

ejercicio de vigilancia tecnológica para confirmar si la necesidad puede ser atendida por el mercado actual, 

pues en caso de existir, la entidad deberá adelantar el proceso normal de contratación de bienes y servicios, 

dado que ya existe la tecnología en el mercado y, en consecuencia, ésta adquisición no podría encuadrarse 

como Innovación.  

En caso contrario, si la entidad estatal confirma que su necesidad puede ser atendida a través de un reto de 

innovación, puede lanzar una o varias convocatorias de ideas innovadoras, por medio del portal de 

contratación pública SECOP o por cualquier otro canal de comunicación relevante para atraer posibles 

proponentes. Así, se presenta el reto al mercado, y se inicia la etapa de revisión de los conceptos preliminares 

de los posibles proponentes.  

Aquí es importante resaltar que la entidad debe ser muy cautelosa en tratar las ideas presentadas como 

información confidencial, pues estas ideas serán el insumo para la construcción de los Pliegos de 

Condiciones, razón por la cual se deben identificar plenamente las ideas que tengan derechos de propiedad 

intelectual. Al mismo tiempo, se debe evitar establecer requerimientos técnicos o funcionales que limiten la 

capacidad de innovación de proveedores interesados en participar.  

La etapa de planeación finaliza con el dialogo técnico entre la oferta y la demanda, el cual se realiza mediante 

reuniones individuales y/o conjuntas con las personas que presentaron sus ideas innovadoras. La entidad 

debe establecer y divulgar las características del dialogo competitivo para dar mayor transparencia al proceso 

de contratación, generando confianza y promoviendo la participación de potenciales oferentes. En este 

orden de ideas, la entidad está obligada a mantener un equilibrio entre la transparencia que requiere el dialogo 

competitivo y la confidencialidad que demanda las ideas innovadoras, lo que aumenta el nivel de complejidad 

del proceso.  

La segunda etapa, que trata sobre la selección y la contratación, comienza con la elaboración de los pliegos 

de condiciones, invitando a los innovadores interesados a presentar formalmente su oferta. Los pliegos de 

condiciones se deben elaborar con base en los insumos recogidos en la etapa de planeación, los cuales son: 

(i) la descripción de la necesidad, (ii) requisitos de participación, (iii) requisitos mínimos de la oferta, (iv) 

criterios técnicos y económicos de evaluación de la oferta, (v) riesgos y, (vi) garantías. Posteriormente, como 

en todo proceso de contratación pública, la entidad recibe y evalúa las ofertas conforme lo establecido en el 
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pliego de condiciones para finalizar esta etapa con la negociación con el innovador seleccionado para 

mejorar las posibilidades de éxito de la innovación y la firma del contrato.  

La tercera etapa, sobre la ejecución del contrato de innovación, trata sobre el trabajo colaborativo que deben 

realizar la entidad junto con el proveedor, con la finalidad de asegurar los insumos y las condiciones para el 

cumplimiento del objeto contractual. Durante esta etapa, la entidad deberá realizar seguimiento a las 

obligaciones del contrato, además de evaluar el desempeño del proveedor; documentando las diversas etapas 

del proceso de ejecución, para finalizar con la liquidación del contrato cuando se entregue el bien o servicio 

contratado.  

 

CONCLUSIONES 

La CPI es una herramienta que ayuda a promover la competitividad y productividad teniendo en cuenta que 

en la actualidad la innovación es fundamental para: (i) utilizar eficientemente las nuevas tecnologías 

disponibles, (ii) abrir nuevos mercados, (iii) generar empleo, (iv) diversificar las actividades de producción 

agrícola, industrial y de servicios, (v) fomentando en algunos casos la sostenibilidad ambiental, entre otros.  

No obstante, el acceso a los beneficios de la CPI dependerá en gran medida del adecuado despliegue de la 

etapa de planeación, el cual incluye la concertación de los actos preparatorios, conforme los objetivos 

públicos que pretendan satisfacerse. Aquí el análisis del mercado es fundamental para el éxito del proceso y 

para ello los funcionarios públicos encargados de la CPI deben contar con el conocimiento y las capacidades 

técnicas necesarias para ajustar el proceso conforme los cambios y las innovaciones que surjan en el 

mercado.  

En este orden de ideas, consideramos que en la actualidad son pocas las entidades que van a verse 

beneficiadas por este nuevo modelo de contratación, pues ésta es una compra pública no tradicional, que 

requiere alto entrenamiento de las personas a cargo y permanente dialogo con el mercado, lo que muchas 

veces puede generar alto riesgo para las entidades. Así, las primeras CPI que surjan en los próximos años, 

serán un ejemplo importante para incentivar el cambio hacia la innovación en las entidades públicas 

colombianas.  
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1. Da Introdução  

 

Nota-se que o instituto da dissolução parcial de sociedade, apesar de só ter 

sido inserido como norma positivada na redação do Novo Código de Processo Civil, 

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015, há décadas apresenta-se como instrumento de 

vital importância na atividade empresarial e nos seus reflexos jurídicos. 

Vale ressaltar, neste diapasão, que tal instituto já vinha sendo aplicado pela 

doutrina e jurisprudência, de modo a acompanhar as mudanças e os fenômenos 

empresarias da atividade negocial e das relações societárias. Neste sentido, registre-

se que, por vezes, a legislação demora anos para incorporar 

os aspectos entendidos pacíficos e importantes pela doutrina e jurisprudência, como 

é o caso do tema abordado. 

Na esteira deste entendimento faz-se necessário, assim, inicialmente, afirmar 

que o instituto da dissolução parcial de sociedade já fazia parte da vida cotidiana e 

jurídica do país, notadamente, nas questões envolvendo litígios societários. 
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O Código Civil de 2002, no seu Livro II, que trata do Direito de Empresa, 

especificamente, nos artigos 1028 a 1030, do texto legal, previu instrumentos para a 

resolução da sociedade em relação a um sócio, o que não deixa de ser uma forma 

sinônima da modalidade processual da dissolução parcial de sociedade, apenas, na 

seara do direito material. 

Os referidos dispositivos, pois, surgiram como uma solução para que a saída 

do sócio não viesse a acarretar a extinção total da sociedade, gerando com isso 

graves prejuízos para os outros sócios e, consequentemente, para a atividade 

empresarial, acarretando, via de consequência, danos para os funcionários que 

perderiam seus empregos e, até mesmo, prejuízos para o fisco, que sem a 

continuidade da atividade empresarial não arrecadaria os tributos provenientes do 

desenvolvimento da atividade negocial.  

 

2. Abstract 

 

It should be noted that the Institute for the Partial Dissolution of the Company, 

although it was only clarified in the drafting of the Civil Procedure Code of 2016, has 

for decades been an instrument of vital importance in business activity and its legal 

repercussions. It is worth mentioning, in this tuning fork, that such an institute had 

already been applied by doctrine and jurisprudence, in order to follow, even if in tow, 

the changes and entrepreneurial phenomena of business and corporate relations. It is 

worth noting, in this sense, that sometimes legislation as a device inserted in legislation 

takes years to incorporate the aspects considered peaceful and important by doctrine 

and jurisprudence, as is the case of the topic addressed. In the wake of this 

understanding it is necessary to state that the institute of partial dissolution of society 

was already part of the daily and legal life of the country, especially in matters involving 

corporate litigation. In this context, it should be noted that the Civil Code of 2002, in its 

Book II, which deals with Company Law, specifically in articles 1028 to 1030 of the 

legal text, provided instruments for solving the company in relation to a partner, which 

It is a synonymous form of the procedural modality of the partial dissolution of society, 

in the field of material law. These provisions refer to the institute of resolution of the 
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company with respect to a partner, as a solution so that the departure of the partner 

would not entail the total extinction of the company, thereby causing serious damage 

to the other partners and, consequently, For the business activity, as it would cause 

damages to the employees who would lose their jobs and even losses to the Treasury, 

that without the continuity of the business activity would not collect taxes from the 

development of the activity. 

 

3. Das Inovações do Novo Código de Processo Civil 

 

A fim de tecer considerações acerca da entrada em vigor do Novo Código 

de Processo Civil, haja vista que a sua vigência se deu em março de 2016 e trouxe 

diversas mudanças no ordenamento jurídico, observa-se que o mesmo aborda, com 

particular clareza, nos artigos 599 a 609, o tema dissolução parcial de sociedade e 

todos os seus desdobramentos para sua viabilização, tanto processualmente 

analisando, como do ponto de vista negocial. 

Trata-se de modalidade processual que pode ser definida como não 

abarcada na redação do revogado Código de Processo Civil de 1973, onde se 

observava a previsão da dissolução total da sociedade, expediente este que gerava 

problemas práticos relevantes, como o fato de ceifar a atividade empresarial e 

obstaculizar o desenvolvimento da função social da empresa.  

 Há de se considerar, então, que o instituto da dissolução parcial da 

sociedade já existia como uma criação doutrinária e jurisprudencial e, desde o Código 

Civil de 2002, devidamente previsto no ordenamento legal atinente ao direito material, 

isto é, em outras palavras, sem um regramento processual próprio. Não há dúvida 

quanto aos benefícios trazidos a partir do momento que os específicos artigos próprios 

para a dissolução parcial de sociedade foram inseridos no diploma processual, tanto 

no âmbito empresarial, como no que se refere aos aspectos relativos à previsibilidade 

e segurança jurídica das relações societária.  

Neste aspecto, observa-se que o instituto tem em sua criação o objetivo de 

garantir os princípios da preservação da empresa e sua função social, uma vez que, 

baseando-se na teoria contratualista tradicional e que tinha respaldo nos textos legais 
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anteriormente vigentes, a preponderância da vontade dos sócios deixava de lado a 

importância institucional da empresa, com todos seus consequentes reflexos 

inerentes ao desenvolvimento e equilíbrio na estrutura social.  

Com base nesse ponto deve-se notar que o objetivo da empresa é cumprir 

com o fim que a mesma tem no seu contrato social e de acordo com sua função social 

e, assim, poder alcançar o objetivo de toda a sociedade, seja ela empresária ou 

simples, com destaque no escopo de obtenção de lucro, como retorno do trabalho e 

esforço implementado pelos sócios, elementos fundamentais e intrínsecos aos 

princípios da livre iniciativa e da inerência do risco negocial. 

Para isso, fica evidente que o Novo Código de Processo Civil expressa a 

continuidade da atividade empresarial, mesmo que tenha ocorrido a saída de um dos 

seus sócios. 

Tal expediente evita que a dissolução parcial da sociedade acarrete a 

liquidação e extinção da sociedade, quando, por exemplo, ocorre algum 

desentendimento entre os sócios, a quebra da “affectio societatis”, morte de sócio ou, 

simplesmente, o desejo de algum dos sócios em se desvincular/retirar do quadro 

societário. Tecnicamente, no âmbito legal do Código Civil, em sua parte de Direito de 

Emrpesa, trata-se de resolução da sociedade em relação a um ou alguns sócios, em 

razão da saída voluntária ou motivada; expulsão ou; morte de sócio, sendo certo que 

em qualquer das hipóteses aqui aventadas, ocorrerá o desfazimento dos respectivos 

vínculos inerentes à participação societária. 

Do ponto de vista histórico e cronológico, cumpre, ainda, esclarecer que, 

há tempos atrás, a dissolução parcial da sociedade era aplicada somente nas 

sociedades pessoais, por quebra da “affectio societatis”, algo hoje superado, tendo 

em vista o hibridismo da sociedade limitada e sua faceta empresarial que conjuga os 

elementos que formam os fatores de produção, dessarte, responsável para sua 

organicidade. Inclusive, cabe aqui dizer que diante do natural dinamismo das relações 

negociais, o assunto evoluiu de tal modo que atualmente admite-se até a dissolução  

parcial da sociedade anônima fechada, “intuitu personae”, conforme previsto no Novo 

Código de Processo Civil.  
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4. Da Definição e dos Procedimentos para a Dissolução Parcial de 
Sociedade 

 

A dissolução parcial da sociedade nada mais é do que a resolução do contrato 

de sociedade em relação a um ou mais sócios, mediante a existência de motivos 

capazes de provocar a extinção do contrato societário mas não da sociedade. Em 

outras palavras, não se extingue a empresa. Caso assim o fosse, ou seja, sua 

extinção, seria necessário, antes, se passar por três etapas: dissolução, liquidação e 

extinção. 

Isto se deve ao fato de que a dissolução é um ato declaratório que inicia o 

processo de liquidação, conduzindo a um ato declaratório de encerramento da 

sociedade, que representa a confirmação do seu ato de dissolução e aprovação da 

liquidação. 

O Código Civil de 2002 que, conforme aqui já se consignou, não utiliza o termo 

dissolução parcial - em razão da sua costumeira falta de precisão, mas resolução da 

sociedade em relação a um sócio -, elenca as causas da dissolução parcial, quais 

sejam: i) morte do sócio; ii) retirada voluntária ou motivada (em razão de justa causa) 

e, iii) a exclusão extrajudicial e judicial do sócio, por motivos de falta grave no 

cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. 

Observe-se, contudo, que o artigo 1.035 dispõe que o contrato social pode 

estipular outras causas de dissolução, a serem verificadas judicialmente quando 

contestadas. Deste modo, é oportuno asseverar que as causas da dissolução não são 

taxativas. 

No que tange a questão que envolve as sociedades anônimas a dissolução é 

regulada no artigo 206 da lei 6.404/76, e pode ser de pleno direito, por decisão judicial 

e por decisão administrativa, bem como, agora, pelo Novo Código de Processo Civil 

quando estiver dentro dos requisitos legais. 

Especificamente, no caso inexorável de morte de um dos sócios, a dissolução 

da sociedade só ocorrerá quando os sucessores e os demais sócios não tiverem 

interesse em manter o vínculo societário. Já a retirada do sócio pode ser motivada 
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nos termos do artigo 1.077 do Código civil, ou imotivada nos termos do artigo 1.029 

do Código Civil. Por outro lado, a exclusão do sócio pode ser extrajudicial nos casos 

do artigo 1.085 do Código Civil, e judicial mediante iniciativa da maioria dos demais 

sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por 

incapacidade superveniente. 

No que tange à avaliação e pagamento do sócio que se resolveu a sociedade 

em relação a ele, a dissolução parcial de sociedade obriga a liquidação da quota do 

sócio retirante, excluído ou dos sucessores, que se tornam credores da sociedade. 

Nestes casos, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente 

realizado, será aduzido por meio da apuração de haveres, liquidando-se, salvo 

disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à 

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O capital social 

sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor inerente 

à retirada deste sócio e a quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa 

dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. 

5. Da previsão da Dissolução no Novo Código de Processo Civil 

 

Abordaremos, neste tópico, a previsão deste instituto no Novo Código de 

Processo Civil propriamente dito. O texto legal trata da Ação de Dissolução Parcial da 

Sociedade no seu título III, Capítulo V, conforme aqui já se disse entre os artigos 599 

e 609 do referido diploma legal. 

Os aludidos artigos citados têm a função de regulamentar os direitos inerentes 

à Ação de Dissolução Parcial da Sociedade, bem como elencar as características e 

critérios da referida ação.  

Nota-se que o artigo 599 visa abordar quais são as sociedades que podem ser 

parcialmente dissolvidas, bem como o objeto da ação de dissolução parcial de 

sociedade. Logo no artigo seguinte, já se menciona quais são os sujeitos que podem 

ajuizar a referida ação. 
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No artigo 601, a questão do prazo em que a sociedade e os sócios serão 

citados para que possam anuir com a ação ou até mesmo contestar caso seja de 

interesse de algum deles.  

Estabelece, na sequência, que a sociedade poderá ser indenizada com os 

valores compensáveis na apuração de haveres, bem como que caso todos concordem 

com a dissolução o magistrado poderá declarar a mesma de plano e assim iniciar a 

fase de liquidação.  

A partir do seu artigo 604, estabelece que o juiz irá instruir a fase da apuração 

de haveres, momento importante, pois deve-se observar o momento exato da 

resolução parcial da sociedade, pois somente com este se tem o valor exato da 

empresa no momento da resolução, assim como a nomeação de um perito para que 

haja a correta apuração dos haveres da sociedade. 

Para dirimir o problema do momento da resolução parcial da sociedade, 

estabelece no artigo 605 que este se dará: 

 I - no caso de falecimento do sócio, a data do óbito;  

II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, 

pela sociedade, da notificação do sócio retirante; 

 III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do 

sócio dissidente;  

IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na 

exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a 

sociedade; e 

 V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios 

que a tiver deliberado.  

Expressa no artigo 606 ponto deveras importante, colocando que, nas 

hipóteses onde o contrato social não expresse como será feita a apuração de haveres, 

esta incumbência recairá sobre o magistrado, sendo que este se fidará do balanço de 
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determinação que além de levar em conta bens tangíveis como intangíveis, também, 

considera o preço de saída dos bens que compõe o acervo patrimonial da empresa. 

Preceitua-se, aqui, feliz iniciativa do Novo Código de Processo Civil, em evidente 

segurança jurídica às partes envolvidas, expressando ainda, que caso haja a 

necessidade de perícia, essa deverá ser feita por um especialista em avaliação de 

sociedades. 

Por fim, traz nos seus dois últimos artigos referentes à ação, que os valores 

auferidos de lucro serão de direito ao ex-sócio, espólio ou sucessores, bem como 

ressalva que após a resolução da sociedade só serão devidos a estes o valor somado, 

a correção monetária que será paga de acordo com a previsão no contrato social da 

empresa, ou nos termos previstos no artigo 1031, § 2o, do Código Civil de 2002.  

 

6. Dos expedientes e dos instrumentos previstos para promover e 
defender-se na ação de dissolução parcial da sociedade 

 

Acerca da ação de dissolução parcial de sociedade, especificamente, no que 

toca ao seu desencadear processual na sociedade limitada, há de se considerar e 

registrar o seguinte: o instituto já era amparado pela doutrina e aceito pelos tribunais 

brasileiros como um entendimento pacífico, pois, produzia a possibilidade de retirar 

da sociedade um sócio que não trouxesse mais benefícios à sociedade, ou não mais 

contribuísse a contento com o desenvolvimento de seu objetivo econômico, 

especialmente, delineado pelo lucro empresarial e com respaldo moral na função e 

responsabilidade social da empresa. Logicamente, tal situação somente é viabilizada 

e permitida,  desde que, evidente esteja a partir do levantamento de balanço de 

determinação e através do devido pagamento dos haveres deste sócio, evitando-se, 

dessarte, a extinção da empresa, para prosseguimento e desenvolvimento de suas 

atividades. 

Cabe, assim, consignar que tal posição já podia ser vista antes do Novo Código 

de Processo Civil, conforme ensina Mauro Rodrigues Penteado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
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“A chamada dissolução parcial, fórmula elaborada 

pela doutrina e largamente admitida pelos tribunais, encontra 

nas limitadas utilização intensiva que permite aos quotistas 

obterem, na via judicial, resultado semelhante ao alcançado pelo 

direito de recesso ou retirada – com substancial diferença de 

que, aqui, não precisam alegar nenhuma das hipóteses que 

constam na lei, em elenco fechado, como pressuposto para o 

exercício desse direito ( no caso do Dec. N. 3.708/19, a 

divergência na alteração do contrato social – art. 15). 

Basta que a sociedade seja por prazo indeterminado, 

como sói ocorrer, ou que o prazo de duração seja longo e tenha 

seu termo final ainda muito distante, e que o sócio alegue 

desinteligência ou quebra da affectio societatis – fundamento 

carregado de subjetividade e de grande fluidez -, para que o 

Judiciário, automaticamente, dê curso a essa forma por assim 

dizer vazia de resilição parcial do contrato plurilateral da 

sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 

A doutrina apoia esse entendimento, com o destaque 

para a proteção do sócio minoritário, ao qual não é subtraída a 

faculdade de requerer a dissolução total da sociedade, se 

prejudicado pela maioria. Nesse sentido Edson Nelson Ubaldo 

assinala: não resta dúvida que esse critério é acertado. Importa, 

porém que seja utilizado com prudência, jamais de forma 

generalizada. Mister se faz que a maioria prove sua intenção de 

resguardar e respeitar os direitos do sócio minoritário, 

prontificando-se a pagar as suas quotas integralizadas e seus 

haveres pelo preço real. Caso contrário, poderá este, como já 

vimos, promover de imediato a dissolução, sem que a maioria 

tenha condições de se opor.” 5 

                                                        
5 Penteado, Mauro Rodrigues, Dissolução e Liquidação de Sociedades, 2ª edição revista, ampliada e atualizada 

de acordo com a lei n. 9.457/97, São Paulo, Saraiva, 2000, p. 154 e 155.  
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De acordo com a posição do aludido autor, reforça-se o entendimento de que 

a dissolução parcial da sociedade, anteriormente à promulgação do Novo Código de 

Processo Civil, já previa que a sociedade prosseguisse suas atividades normalmente 

com a saída de um dos sócios. Também, se nota que tal instituto gera um benefício 

ao sócio minoritário, pois, caso contrário, este não teria direito de pedir a dissolução 

total, mas com a parcial, o mesmo pode sair da sociedade e ter a sua parte recebida 

no valor dos haveres à época da resolução da sociedade. 

Neste sentido, vale trazer à baila as observações de Fábio Ulhoa Coelho, 

acerca das causas que acarretam a dissolução parcial da sociedade, assim vejamos: 

“A dissolução parcial da sociedade (isto é, a 

resolução da sociedade em relação a um sócio) pode ser 

provocada na maioria das vezes, por: a) vontade dos sócios; b) 

morte dos sócios; c) retirada de sócio; d) exclusão de sócio; e) 

falência de sócio; liquidação da quota a pedido de credor de 

sócio.  

Por deliberação dos sócios, pode ser promovida a 

dissolução parcial da sociedade, com a saída de um deles, 

apurando-se os respectivos haveres. Não costuma haver 

conflitos entre os interessados, nesse caso. Estando todos de 

acordo com a dissolução parcial, o sócio que deixa a sociedade 

fica satisfeito com o valor recebido pela sua antiga participação 

e os que nela permanecerem consideram este valor adequado. 

Quando morre sócio de sociedade contratual, os seus 

sucessores – herdeiros ou legatários – não estão, em nenhuma 

hipótese, obrigados a ingressar na sociedade, podendo 

promover-lhe a dissolução parcial. É claro que, se desejarem os 

sucessores do sócio morto ingressar na sociedade (e, se esta 

for de pessoas, nenhum dos sócios sobreviventes se opuser), 

não há nenhuma razão para a dissolução, sequer parcial, da 

pessoa jurídica. Nem cláusula contratual dissolutória poderá 
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sobrepor-se à vontade dos interessados (sucessores e sócios 

sobreviventes) e ao princípio da permanência da empresa. 

A dissolução parcial é a solução jurídica que busca 

compatibilizar os interesses conflitantes dos sucessores de 

sócio morto que não desejam ingressar na sociedade ou de 

sócio sobrevivente, em sociedade de pessoa, que veta o 

ingresso deles. Mas inexistindo o conflito de interesses, a 

sociedade deve permanecer, com a cota do de cujus transferida 

a quem o suceder. O falecimento de sócio só é causa de 

dissolução judicial, se não houver a concordância entre as partes 

quanto à ocorrência da causa dissolutória (por exemplo, os 

sócios supérstites recusarem-se a proceder à apuração de 

haveres), ou extrajudicial, quando houver essa concordância 

entre as partes. 

A retirada de sócio também é causa de dissolução 

parcial da sociedade. Relembrando, este é direito que o sócio 

pode acionar a qualquer tempo, se a sociedade de que participa 

é contratada com prazo indeterminado. A retirada, neste caso, 

fica condicionada apenas à notificação aos demais sócios, com 

prazo de 60 dias, para que se providencie a alteração contratual. 

Quando a sociedade é contratada por prazo determinado, o 

sócio só tem direito de retirada provando justa causa em juízo 

ou, se for do tipo limitada, dissentindo de alteração contratual, 

incorporação ou fusão deliberadas pela maioria. Poderá operar-

se judicial ou extrajudicialmente, exceto na hipótese de retirada 

por justa causa de sociedade por prazo determinado, em que 

será necessariamente judicial a dissolução.  

A exclusão de sócio, conforme já visto é causa de 

dissolução parcial. Quando tem por causa a exclusão de sócio, 

a dissolução pode ser judicial ou extrajudicial, em função de 

variáveis diversas. Se a exclusão é de sócio remisso, pode-se 

fazê-la extrajudicialmente em qualquer tipo de sociedade 
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contratual (CC, art. 1004). Se é motivada por falta grave no 

cumprimento de obrigação societária ou incapacidade 

superveniente, a dissolução será necessariamente judicial, em 

qualquer tipo de sociedade contratual (art. 1030). Por fim, se a 

motivação é a prática, por minoritários, de atos graves, que 

põem em risco a continuidade da empresa, e sendo a sociedade 

limitada, a dissolução parcial poderá ser extrajudicial (deliberada 

em assembleia e formalizada em alteração contratual) se o 

contrato social expressamente o permitir; se omisso, será 

judicial (art. 1085.) 6 

Diante do entendimento do citado autor, observa-se que todas as formas 

previstas para a ocorrência da dissolução parcial estão presentes tanto nas previsões 

do Código Civil brasileiro de 2002, como no Novo Código de Processo Civil, uma vez 

que, estão, expressamente, presentes todas essas possibilidades. 

Isto posto, em razão da complexidade do tema, faz-se válido trazer ao 

presente trabalho a inovação contemplada pelo estudo estatístico no Direito, disciplina 

denominada por Jurimetria, criada, desenvolvida e narrada por Marcelo Guedes 

Nunes, inclusive, por ocasião deste ser um dos inspiradores, intelectualmente e 

juridicamente falando, do projeto acerca da inserção da temática Dissolução Parcial 

de Sociedade no Novo Código de Processo Civil. 

Tal estudo é relevante pelo fato de que, historicamente, todo operador do 

direito é formado com uma base totalmente teórica e abstrata, sendo, enfim, 

inadequadamente, preparado para lidar em aspectos concretos somente sob a ótica 

jurídica teórica, olvidando-se, muitas vezes, da questão social e principalmente 

econômica, inerente à todas as relações jurídicas, negociais e que desencadeiam, “in 

casu”, os conflitos societários. 

Destarte, a primeira forma de deixar de pensar e atuar como um operador do 

direito tradicional é enxergar a realidade do mundo ao seu entorno, ou seja, observar 

a conjuntura social, política, econômica da sociedade e a forma como se está se 

                                                        
6 Ulhoa, Fábio Coelho, Manual de Direito Comercial – Direito de Empresa – 23ª edição, 2ª tiragem, São Paulo, 

Saraiva, 2011. p. 205, 206 e 207. 
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decidindo pelos Tribunais, em cada unidade federativa do Brasil, pois, somente desta 

forma pode-se obter um estudo mais realista da situação jurídica, com maior grau de 

previsibilidade e segurança jurídica. 

Outra questão que permeia a jurimetria como uma excelente inovação no 

estudo do direito é o fato de que com base na mesma podemos ter uma melhor 

atuação do profissional e consequente melhora no sistema judiciário atual, trazendo 

uma estabilização da justiça, considerando a alta litigiosidade do direito brasileiro e a 

maneira lotérica de nosso sistema judicial – exemplo de insegurança jurídica e 

ineficiência da prestação da Tutela Jurisdicional. 

Assim para uma boa compreensão e interpretação do direito não basta pura 

e tão somente interpretar a lei, mas sim deve-se entender qual a problemática acerca 

dos conflitos de interesses que regem os litígios processuais na perspectiva das 

mudanças econômicas e da jurisprudência. 

A luz dessa análise do direito, a lei nada mais é do que uma interpretação 

jurídica que o legislador traz acerca de um determinado assunto, porém nota-se que 

para o bom funcionamento do sistema jurídico temos que analisar a dinâmica das 

relações, de acordo com o momento histórico, político e econômico que vivemos, a 

fim de conseguir uma boa aplicação sistêmica, de modo a se concretizar e 

instrumentalizar tal expediente nas sentenças, acórdãos e as Súmulas. 

No caso das Súmulas, convém registrar que as mesmas têm papel de extrema 

relevância no sistema jurídico atual, porque o uso delas cria uma orientação 

jurisprudencial que pode dar azo à sua irradiação por todas as esferas e graus 

jurisdicionais, podendo, até serem utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal. 

Cumpre e é oportuno, neste sentido, também, asseverar sobre as 

interpretações que o sistema judiciário traz para as leis, observando-se que não há 

que se falar em um sistema judiciário que funcione sem uma boa técnica de aplicação 

hermenêutica que possibilite a melhor interpretação da lei nos casos concretos dos 

litígios societários, por isso, a necessidade da visão holística da norma, seus estudos 

e consequências no âmbito decisório.  

Evidente que a sociedade evolui em compasso bem mais avançado do que a 

legislação pode acompanhar, ou seja a sociedade evolui a passos largos enquanto a 
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legislação demora.  Há de se perquirir, neste diapasão, as causas da morosidade e 

falta de uniformidade judicial, bem como as causas que levam a litigância judicial.  

Especificamente, acerca da dissolução parcial da sociedade a inovação de 

aplicação das técnicas juriméticas possibilita que possamos analisar melhor as causas 

que levam propriamente ao rompimento do vínculo societário, pois, com dados mais 

específicos e concretos, temos uma melhor análise dos  motivos que efetivamente 

levam à dissolução de sociedade. 

Tal relevância jurídica se faz evidente no sistema jurídico nacional, pois, 

conforme pode ser analisado no estudo estatístico do direito, é possível um melhor e 

mais ajustado entendimento e compreensão da norma ao caso concreto. 

Nota-se que segundo as apurações feitas junto ao Judiciário, verifica-se uma 

tramitação muito morosa dos processos cuja natureza jurídica seja de litígio societário, 

emperrando a evolução social e econômica e não cumprindo o propósito de celeridade 

processual, como meio de realmente se fazer justiça. 

Para possibilitar maiores chances de investimentos estrangeiros em nosso 

país há de se garantir uma melhor aplicação das leis e consequentemente a rápida 

solução de litígios empresariais, de maneira acertada e eficiente, em cada caso,  seno 

que em casos de dissolução parcial de sociedade há de se preservar e cumprir os 

princípios da função social e da manutençção da empresa. 

8 - Conclusão. 

As mudanças trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, em especial, no 

que toca `a ação de dissolução parcial de sociedade, ensejam um entendimento 

multifacetado da ordem jurídica, no âmbito instrumental e material, agregando 

conceitos relativos `a `a administração, contabilidade e `a economia. 

Essencialmente, o presente trabalho abordou a natureza jurídica do 

instrumento processual, principalmente, no que toca ao seu ordenamento para uma 

melhor aplicação, num momento em que a agilidade de informações e a precisão dos 

procedimentos administrativos/jurídicos, cada vez mais, fazem parte dos mecanismos 

necessários para o desenvolvimento do país. Assim,  a sua análise contribui para 

preservação da atividade negocial, diante da realidade jurídica, guiando as diretrizes 
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econômicas que norteiam fatores essenciais, desde a produção, até o consumo. É 

importante que se consigne que com o surgimento de novas demandas e maior 

pressão nos negócios exige-se uma nova postura por parte do Poder Judiciário, de 

modo mais equilibrado e adequado aos anseios sociais e econômicos das sociedades, 

a fim de se atingir maior grau de previsibilidade e segurança jurídica no mundo 

empresarial. 
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 Introdução 

 No mundo contemporâneo tem-se vindo a colocar em dúvida a sustentabilidade da globalização e 

do comércio internacional. Na realidade, o século XXI trouxe um conjunto de novos desafios à economia, 

ao Estado, e aos modelos constitucionais e de governação, sob o prisma da organização política e 

administrativa do Estado. Nesse âmbito, o objetivo passa por compreender que Estado se deverá ter neste 

século, se é que devemos ter Estado e, concluindo-se pela sua existência, que dimensão ideal deve assumir, 

bem como perceber que contributo poderá ter nesta equação o federalismo político. Em particular, importa 

perceber que vantagens ou desvantagens poderão resultar para o combate às desigualdades. 

 O ponto de partida não poderá deixar de passar pela compreensão da evolução do Estado, dos seus 

modelos de governação e dos problemas com que atualmente se debate. Esses problemas têm origem em 

parte nos problemas levantados pela globalização e pelo comércio internacional, o que exige a necessidade 

de reanalisar a função social e económica do Estado. Assim, estamos perante o problema da governação do 

Estado e dos blocos regionais. 

 

1. O Estado e a conceção de nação ao longo da história 

 Nas sociedades pós-modernas existe hoje enraizado um sentimento cultural, a que alguns 

denominam de histórico, que leva a que exista uma conceção fortemente defensora da ideia de Estado e de 

nação. Esta conceção levada aos seus limites mais extremos e radicais tem tido o efeito de promover o 

surgimento dos fenómenos de populismo político nacionalista. Contudo, a ideia de Estado e de nação é 

uma realidade que não deixa de ser recente, visto que era desconhecida até há poucos séculos. Acerca de 

                                                        
7 Doutorando em Direito, pela Universidade de Santiago de Compostela. Investigador na Universidade de Santiago de 
Compostela. Investigador-Colaborador Estrangeiro no grupo de investigação “Teoria Jurídica do Mercado” da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo/Brasil). Investigador-Colaborador Estrangeiro no grupo de 
investigação “Direito, Agronegócio e Sustentabilidade” da Universidade de Rio Verde (Rio Verde/Brasil). Advogado. Juiz-
Árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa. 
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pouco mais de 500 anos apenas 20% do planeta estaria organizado em Estados-nação, enquanto nos demais 

territórios dominavam as Cidades-Estado, os domínios senhoriais e as tribos. Isto é, existia uma mera ideia 

de organização coletiva em pequenos grupos de pessoas, desprovidos de qualquer organização complexa. 

 Em termos gerais, a história da humanidade confunde-se com a evolução das pequenas unidades 

territoriais até atingir as grandes estruturas organizacionais, bem como das comunidades nómadas e tribais 

até à ideia de Estado soberano. Embora o processo não tenha sido linear, a sua consolidação deu-se sob o 

prisma de unidades cada vez mais complexas e de maior dimensão, o que veio a ocorrer como decorrência 

das pressões militares e das necessidades económicas de criar mercados internos de maior dimensão. O 

Estado moderno é o resultado da consagração da igualdade de direitos, incluindo o direito de propriedade, 

surgido das revoluções liberais americana e francesa, bem como das necessidades criadas pela revolução 

industrial, que exigiu a existência de mercados nacionais assegurados pela autoridade do poder político. 

 A revolução industrial consolidou a ideia de Estado-nação, o que constituiu a grande inovação 

institucional promovida pelo capitalismo. Assim, sob a égide do capitalismo, o Estado fortaleceu-se como 

forma de assegurar o respeito pela propriedade privada e a consagração da responsabilidade limitada das 

empresas, o que veio a constituir os dois grandes alicerces do desenvolvimento económico. Esse 

desenvolvimento e crescimento económico basearam-se assim na ideia de mercado, primeiro interno 

(nacional) e, posteriormente, internacional (externo). Efetivamente há uma conexão entre a expansão do 

mercado e o desenvolvimento das instituições do Estado, com o consequente fornecimento de bens 

públicos à sociedade. 

 Com a primeira guerra mundial os impérios existentes baseados numa língua e cultura comum 

desapareceram, dando origem a um conjunto de novos Estados, em especial na europa central, que a 

segunda guerra mundial veio a reordenar. Por último, também a queda do muro de Berlim e o fim do bloco 

soviético deu origem a um conjunto alargado de novos Estados na europa. Anteriormente, as referidas 

guerras já tinham dado origem no continente africano e asiático a um fenómeno semelhante, com o 

surgimento de uma multiplicidade de Estados. Além deste movimento, com o final da segunda guerra 

mundial ressurge o projeto europeu, centrado na ideia dos grandes blocos político-económicos, que 

inicialmente passou pela criação da CECA8, mas que progressivamente evolui para a CEE9 e para a UE10, 

com as suas próprias instituições politicas. A sua evolução seguiu o sentido do aumento das suas 

competências e do crescimento dos seus membros para o leste europeu. 

 Independentemente das distintas dimensões territoriais dos Estados, no século XX desenvolveu-se 

a ideia do nacionalismo, em que os Estados de natureza unitária correspondem em regra aos pequenos 

                                                        
8 A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que surgiu após o final da segunda guerra mundial, em 1951, 

foi a primeira organização supranacional no espaço europeu e que conduziu integração europeia.  
9 A Comunidade Económica Europeia (CEE) foi criada pelo Tratado de Roma de 1957, tendo tido como objetivo 

estabelecer um mercado comum europeu entre França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. O 
tratado estabelecia um mercado e impostos alfandegários externos comuns, uma política conjunta para 
a agricultura, políticas comuns para o movimento de mão-de-obra e para os transportes, e fundava instituições 
comuns para o desenvolvimento económico.   

10 União Europeia (UE) foi instituída com este nome em 1993, pelo Tratado de Maastricht, enquanto união económica 
e política  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_comum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_alfandeg%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B3mico
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Estados e os de natureza federativa correspondem usualmente a grandes Estados. O nacionalismo 

solidificou-se como princípio político que garante a unidade política e nacional da ideia de Estados11. 

Segundo GELLNER (1983) a unidade política compreende a ideia de Estado como entidade jurisdicional 

de fronteiras definidas e governo centralizado, sob a existência de um conjunto de governos inferiores e 

uma burocracia especializada. Por seu lado, quanto à ideia de nação, o referido autor utiliza o elemento 

cultural para a definir, baseado na existência de um idioma, de uma etnia e de um passado comum, em que 

seja patente a existência de uma vontade coletiva. Outros autores entendem a nação como uma grande 

comunidade imaginada. Por isso, seguindo-se o entendimento de FRANCESC TRILLAS (2014, p. 31) “la 

nación no es una comunidad natural que ha estado presente siempre, sino una institución humana surgida en los últimos siglos”. 

Isto permite que possamos considerar que o mesmo individuo pode compartilhar diferentes identidades 

nacionais, profissionais e culturais, que poderão coexistir sob o mesmo instante temporal ou ao longo do 

tempo. Logo, as identidades devem ser entendidas como plurais.  

 Em síntese, o nacionalismo foi facilitado por um conjunto histórico de fatores, que podemos 

elencar em três ordens de razões. Em primeiro, devido ao êxodo do campo para a cidade, o qual criou uma 

necessidade de defesa, devido ao crescimento das relações anónimas e ao imperativo civilizacional de 

redução dos conflitos. Em segundo, pela necessidade de criar condições ao intercâmbio para além da escala 

local, assegurando-se a eficiência do mercado nacional através de uma língua e identidade comum. Em 

terceiro, pela necessidade de justificar a existência do próprio Estado, através da redução dos custos e, desse 

modo, promover a facilitação da tarefa de fornecer bens públicos, como a segurança e a ordem, de modo a 

que a economia dita capitalista de mercado se pudesse desenvolver a uma escala maior. 

 Neste contexto, o federalismo aparece como uma realidade intermédia, entre a nação frustrada e o 

Estado, em que seria como defende KYMLICKA (2003), a solução para compatibilizar a diversidade, o 

reconhecimento nacional e a flexibilidade com as economias de escala e a estabilidade que os mercados 

exigem. Além disso, apresentam-se como a solução adequada ao controlo dos nacionalismos exacerbados, 

assumindo assim um papel fulcral no mundo atual, uma vez que os nacionalismos quando levados ao 

extremo podem degenerar em fenómenos como o nazismo. É, pois, neste sentido que se entende que só 

uma europa mais federal poderá evitar a deriva para o populismo nacionalista12.  

 

2. A solução federalista  

 No mundo atual a maioria dos Estados vivem em democracia, sendo muitas delas federais. Aliás, 

as grandes democracias do mundo adotaram soluções federalistas, como são exemplos os Estados Unidos 

da América, a Índia, o Canadá, a Austrália e o México. Também existem Estados estáveis que são unitários, 

mas que têm como características o facto de serem mais homogéneos e territorialmente mais pequenos.  

                                                        
11 Neste sentido veja-se: GELLNER, E. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell Publishers, 1983. 
12 A perspetiva federal não é desconhecida na europa, uma vez que a mesma é conhecida neste continente desde o 

final da primeira guerra mundial, sendo que hoje a diferença está que esse processo já se encontra a meio caminho 
da integração política. 
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 As grandes democracias federais também não são idênticas entre si, existindo acentuadas diferenças 

entre elas, bastando observar que a democracia federal dos Estados Unidos da América é baseada numa 

identidade política fundada na sua bandeira, enquanto a maior democracia do mundo - a Índia – é a mais 

heterogénea do mundo, com a presença de múltiplas línguas, culturas, religiões e que ainda funcionam 

através de um sistema de castas. Na europa, a Alemanha que é o grande motor político e económico do 

crescimento e do desenvolvimento da União Europeia, possui uma constituição federal. Inclusivamente, a 

própria União Europeia não sendo uma realidade federativa já se encontra a meio caminho, através da 

adoção de uma solução confederal.  

 Na definição de federalismo deve-se ter em conta como seus elementos principais e 

individualizadores, a descentralização, a existência de governos em diferentes níveis hierárquicos, em 

especial num segundo patamar abaixo do governo federal, ou seja, nos Estados da federação, os quais podem 

assumir várias designações como lands ou províncias. Igualmente, é caracterizador do federalismo a 

existência de um modelo de governação repartido, em que as unidades do segundo patamar participam 

diretamente no processo decisório da democracia federal, pelo que a soberania fica repartida entre o governo 

federal e as unidades que a constituem.  

 Consequentemente, o federalismo representa o inverso daquilo que está subjacente ao modelo de 

centralismo e unitarismo, o qual encontra os seus fundamentos nos princípios liberais da fraternidade e da 

concórdia entre os indivíduos. Porém, a estabilidade dos modelos federativos exige instituições fortes e 

respeitadas, o que corresponderá a um dos problemas que enfrenta o federalismo brasileiro. Na verdade, 

sem esta segurança institucional, que engloba três patamares – militar; governo federal; e tribunal 

constitucional - será difícil alcançar o respeito por um pacto federativo. Efetivamente, quando se está 

perante uma federação existe um pacto de natureza essencialmente política, onde se agregam várias unidades 

pré-existentes, de modo a criar uma unidade estatal que sobreviva às tensões desagregadoras. Assim, em 

comparação com a confederação, a diferença está no facto do governo central de uma confederação ter de 

prestar contas aos Estados-membros, que são os responsáveis pela sua eleição indireta e não os cidadãos. 

Embora se tenha referido a União Europeia como uma realidade confederal, a mesma tem igualmente 

aspetos do federalismo. Inclusivamente, existem confederações como a Helvética que são verdadeiros 

Estados federais, o que leva à necessidade de adotar uma certa amplitude concetual. 

 O federalismo não é um remédio para todos os problemas, mas a verdade é que serviu de inspiração 

às grandes democracias, garantindo a manutenção da união política, cultural e social das distintas unidade 

agregadas sob a veste do mesmo Estado federal. Daqui resulta que o federalismo político tem várias versões, 

adaptando-se de acordo com as diferentes realidades. No que respeita ao federalismo europeu, o mesmo 

encontra as suas raízes históricas no anarquismo francês de Proudhon e no federalismo inglês e italiano, que 

o via como a solução adequada para controlar os conflitos entre os diferentes Estados. Neste sentido, a 

União Europeia é o resultado deste pensamento pacifista-federal. Aliás, já fora do espectro europeu, tem 

sido advogado para o conflito palestino-israelita uma solução federalista  

 No caso da União Europeia, muitas vezes tem-se invocado a impossibilidade da implementação do 

federalismo politico, em face da existência de uma multiplicidade de línguas, culturas e povos. Porém, tal 
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argumento é facilmente ultrapassado quando se observa a maior democracia federal do mundo – a Índia -, 

que agrega mais de mil milhões de habitantes, com diferentes línguas, e pertencentes a distintas e variadas 

religiões. Inclusivamente, com imensas tensões étnicas e religiosas, mas que sob um modelo federalista 

consegue funcional enquanto Estado democrático e não como um Estado-nação. Esta foi a única forma 

encontrada para congregar todas estas distintas realidades, garantindo a estabilidade que de outro modo não 

existiria. Além disso, é a causa do desenvolvimento e do progresso exponencial do país em questão, o que 

sucedeu mesmo num país em vias de desenvolvimento. Este exemplo permite demonstrar que em países de 

enorme heterogeneidade cultural, étnica, linguística e religiosa o federalismo pode promover e acentuar a 

união, a liberdade e a melhor governação, diferentemente para melhor do que seria obtido por cada unidade 

enquanto nações isoladas. Efetivamente, o federalismo facilita o desenvolvimento da democracia e garante 

uma maior proteção às minorias.   

 

3. A dimensão do Estado no mercado e na governação 

3.1. Considerações introdutórias 

 Na atualidade o mundo vive sob a influência da ideia de Estado de bem-estar, de onde resulta a 

construção da economia de bem-estar de inspiração keynesiana. Essa teoria sustenta como seu paradigma de 

base que o Estado enquanto responsável pela governação coletiva possui um poder soberano sobre uma 

determinada área territorial, com o objetivo de intervir em benefício da eficiência e do bem-estar dos 

cidadãos. Essa intervenção ocorrerá quando os mercados não funcionam ou são imperfeitos, o que sucede 

segundo alguns autores com a produção ou fornecimento de certos bens públicos e com as externalidades.  

 Segundo FRANCESC TRILLAS (2014), o Estado não é a única alternativa aos mercados, uma vez 

que existem soluções baseadas na cooperação e na coordenação das comunidades humanas. A esse 

propósito BRUNO FREY (1999 e 2009) defendeu a existência de jurisdições funcionais de sobreposição e 

competitivas com o Estado e o mercado. Contudo, a doutrina sustenta ainda que mesmo que o mercado 

garanta a eficiência poderá não estar garantido o respeito pelo princípio da equidade e os requisitos mínimos 

da justiça distributiva. Este entendimento tem tido o efeito de alargar descontroladamente a dimensão da 

intervenção do Estado. Efetivamente, algumas teorias defendiam ser preferível um pouco mais de equidade 

do que mais eficiência, mas tais teorias entraram em falência no início do presente século. 

 Daqui resulta o dilema clássico entre equidade e eficiência. Ora, segundo a lógica rawlsiana o bem-

estar social estará relacionado com aquele que se refere aos indivíduos mais vulneráveis da sociedade, pelo 

que seria independente do bem-estar dos demais elementos da sociedade. Porém, as funções de bem-estar 

social são criticáveis devido às dificuldades existentes na comparação interpessoal de utilidade ou bem-estar 

individual. Por seu lado, diferentemente AMARTYA SEN (2006) define o bem-estar a partir das capacidades 

básicas dos indivíduos para se desenvolverem em liberdade.  

 Estas assunções poderão ser insatisfatórias, por estarem associadas a um critério de paternalismo 

estatal. Na verdade, economistas como James Buchanan destacaram as imperfeições da intervenção pública, 

o que leva inclusivamente a que os resultados dos mercados imperfeitos sejam mais eficientes do que aquele 

que resulta da ação pública. Neste sentido, defende-se a existência do Estado mínimo, com uma intervenção 
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de mero guarda-noturno, na linha da revolução conservadora de Reagan e Thatcher, bem como da linha 

doutrinária preconizada pela Escola de Chicago de Stigler e Friedman e da Escola Austríaca de Von Mises 

e Friedrich Hayek. Embora com distintas abordagens e linhas de argumentação todos concordam com a 

limitação da importância das imperfeições do mercado, recomendando que o Estado tenha um menor nível 

de intervenção mas decisões da oferta e da procura. Por seu lado, a Escola Italiana de Milão, representada 

por nomes como Alberto Alesina, é também partidária de uma intervenção limitada do Estado, denotando 

uma enorme desconfiança pela intervenção pública e, pelo contrário, mais próxima das soluções tecnocratas 

e do pensamento de James Buchanan. 

 

3.2. A dimensão dos Estados e o federalismo 

 Segundo o pensamento de Kuznets, os Estados de maiores dimensões territoriais têm no seu 

tamanho uma vantagem, decorrente de poderem aproveitar as economias de escala no fornecimento de 

bens públicos, enquanto os Estados de menores dimensões têm a vantagem de conseguirem adaptar os 

tipos de bens públicos de uma forma mais precisa, face às preferências dos indivíduos e da sociedade em 

que estão integrados.  

 Na realidade, nos Estados mais pequenos existe tendencialmente uma maior homogeneidade, o que 

torna mais fácil encontrar soluções capazes de resolver os problemas que surgem, porque estes serão 

comuns a um maior número de indivíduos, permitindo a adoção de soluções mais eficientes.  

 Isto não significa que os Estados de menores dimensões sejam melhores que os outros de maiores 

dimensões. Na esteira de LAURENT (2008) não se pode tirar a conclusão que existe uma correlação direta 

entre a dimensão dos Estados e o seu nível de desenvolvimento. Pois, tanto existem Estados pequenos e 

grandes com um elevado nível de crescimento e de desenvolvimento como são exemplos a Suíça e os 

Estados Unidos da América ou, o inverso, como a Bolívia e a Nigéria. No nível institucional, podemos 

considerar que existe como tendência uma melhor qualidade nos Estados mais pequenos, mas tal não pode 

ser simplesmente imputado à maior homogeneidade, uma vez que em muitos Estados pequenos também é 

possível encontrar elevados níveis de heterogeneidade.  

 Segundo o liberalismo internacional de ALESINA e SPOLAORE (2003), que se encontra ainda 

assim distante do protagonizado pelo fundador da Escola de Milão – Einaudi13 –, existem determinados 

custos e benefícios associados à dimensão dos Estados. A principal vantagem para os Estados de maiores 

dimensões resulta das economias de escala na produção e na administração de bens públicos. Esta 

circunstância, caso os demais fatores se mantenham constantes, garante um nível tendencialmente mais 

reduzido de impostos. O seu maior óbice resulta da maior heterogeneidade da sociedade, que conduz a que 

a satisfação individual ao nível dos bens públicos recebidos ou fornecidos dê origem a um nível superior de 

insatisfação. Esta realidade irá gerar tendencialmente problemas mais profundos ao nível das falhas e da 

                                                        
13 Einaudi foi um liberal federalista, que nos anos 40 do século passado defendia abertamente uma federação económica 

europeia, no âmbito do qual construiu a teoria do mercado global e desenvolveu a teoria do governo federal. Neste 
contexto, defendia ainda antes da instituição da CECA a existência de um Estado supranacional federal e 
democrático, como resposta às virtualidades do mercado global. 
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falta de eficiência na governação. Isto sucede porque as preferências individuais são diferentes e numa 

sociedade heterogénea esse fator é exponencialmente agravado, não existindo forma de evitar essa 

diversidade num mundo globalizado e de interconexões globais. 

 É dentro deste problema da governação que o federalismo dá uma adequada solução e resposta, 

sendo porventura aqui que estará uma das suas maiores vantagens, por conseguirem resolver o problema da 

diversidade.  

 Por seu lado, os Estados de pequenas dimensões têm a desvantagem de não gerar economias de 

escala, tendo sido a própria globalização que permitiu a sua sobrevivência, o que num mundo protecionista 

seria impossível. Tal facto leva a que a dimensão ideal dos Estados se reduza por efeito do desenvolvimento 

do comércio internacional. Ora, como referem os citados autores italianos, uma das vantagens e dos fatores 

que conduziram à existência de Estados ou blocos económicos de maiores dimensões desvanecesse quando 

deixa de ser necessário criar um mercado interno de maiores dimensões. Por este efeito, também a ideia de 

Estado “grande” ao nível da intervenção económica deixa de fazer sentido e de ser justificada. Neste sentido, 

o Estado e o mercado são substitutos. Por isso, a alteração do mercado e o seu aprofundamento têm o 

efeito de modificar a dimensão e o nível de intervenção ideal do Estado. 

 No que respeita à União Europeia, SPALAORE (2013) numa visão liberal sustenta que a sua 

evolução não foi constante e simétrica ao longo dos últimos sessenta anos. Isto é, por um lado, sofreu a 

influência de uma visão integrativa, que implica a perda de soberania dos Estados-nação e, por outro, em 

certos períodos históricos desenvolveu-se a visão intergovernamental, em que os Estados não desejam 

perder a sua soberania. Este autor defende que a visão integrativa levada muito adiante coloca o problema 

da falta de um mínimo de homogeneidade, ou por outras palavras, de falta de interesses comuns que 

sustentem a ideia de um Estado federalista. Deste modo, entende que no caso europeu os interesses são 

demasiadamente heterogéneos, o que na sua visão tornariam a federação europeia pouco sustentável. Mas 

será assim mesmo? Ora, quando observamos outras realidades federativas vislumbramos realidades bem 

mais complexas, que para além das diferentes línguas, problema comum no continente europeu, têm 

problemas bem mais complexos ao nível religioso, étnico e cultural do que a europa, em que se pode 

considerar existir uma ideia de cultura europeia, de princípios e valores comuns. Efetivamente supomos que 

o grande problema será a cultura jurídica enraizada do Estado-nação, mas nem por isso impossível de 

conciliar numa federação, em especial em épocas de crise e incerteza global. 

 Contrariamente, UDO PAGANO (2003) considera que o problema central da União Europeia está 

na dificuldade de fazer evoluir as instituições políticas, de modo que estas garantam o adequado 

desenvolvimento do mercado quando fortemente integrado, em particular “de aquellas que habían asegurado 

una cultura común y una adecuada solidaridad económica en lo interno de los estados nacionales que son ahora miembros de la 

Unión Europea”. Por fim, por recurso ao trilema de RODRIK (2011) observa-se que do ponto de vista 

institucional existem três realidades distintas, das quais apenas duas delas se podem verificar em simultâneo. 

Essas realidades são o Estado-nação, a integração económica internacional e a democracia política. A sua 

conjugação ao longo dos tempos foi-se alterando, sendo que na atualidade se colocam três opções, que ao 

mesmo tempo representam os dilemas da governação moderna. Na primeira será possível combinar a 
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globalização com o Estado-nação, mas em que se teria de prescindir da democracia política. Na segunda 

será possível reunir o Estado-nação e a democracia política, com o sacrifício da globalização, através de uma 

visão nacionalista. Por fim, assume-se como ainda possível uma terceira opção, que resultaria da conjugação 

da globalização e da democracia politica, com o sacrifício do Estado-nação, o que daria azo ao avanço de 

um modelo federalista internacional de organização e de governação. Contudo, diferentemente do que é 

defendido por RODRIK (2011), que opta pela segunda opção e em que sacrificaria a globalização entende-

se como mais adequada a terceira opção, onde deveria ser sacrificada a ideia de Estado-nação, em prol do 

modelo federalista para o futuro da humanidade e em especial para o da União Europeia. 

 Esta diferença de entendimento decorre do facto do referido autor considerar que os modelos 

federalistas não permitem governar mercados internacionais e ao mesmo tempo manter níveis de 

flexibilidade nas diferentes unidades constituintes, isto é, que permita a existência de diversidade em cada 

uma das unidades da federação. Por isso, não se defende como equaciona RODRIK (2011) um federalismo 

à escala universal, mas vários e diferentes modelos de federalismo, pelo que a solução estará na definição do 

número e na dimensão dos Estados14. Nesta questão importa ter em atenção os custos de transição que 

resultariam da agregação de diferentes unidades num único Estado federal. Efetivamente, dessa agregação 

resultaria a transferência de alguns elementos para um novo Estado federal, que podem representar questões 

problemáticas, como sejam as dívidas públicas e os défices orçamentais. Portanto, a questão de base está 

em modificar o número e a dimensão dos Estados na confluência de um ponto em que se apresentariam 

como ótimos ou ideais, ou seja, em que ocorreria a maximização das vantagens do mercado, da eficiência 

institucional, sem que tal implicasse a perda do bem-estar pré-existente para nenhum grupo de indivíduos. 

Além disso, o processo de agregação com vista ao federalismo exige um processo democrático, através de 

um processo eleitoral ou referendário. 

 Desse processo eleitoral ou referendário democrático resultaria um pacto político, o que não se 

mostra em muitas situações fácil de obter, como é demonstrado pela realidade europeia de avanços e recuos 

no projeto europeu ao longo dos últimos sessenta anos. Este pacto político para que seja viável depende de 

um conjunto de sentimentos de confiança ou receios por parte dos indivíduos-eleitores, uma vez que será 

necessário obter uma elevada confiança na agregação e o receio de consequências prejudiciais pela sua não 

efetivação. Embora sejam patentes as dificuldades não é impossível, nomeadamente num contexto de crises 

económicas e financeiras, e por existência de fenómenos políticos como o terrorismo internacional, que 

serão catalisadores e promotores desta agregação, uma vez que o receio da perda de bem-estar é propiciador 

dessa agregação, mesmo dentro da heterogeneidade. 

 

                                                        
14 BRUNO FREY vai mais longe e defende algo que ultrapassa a visão do Estado, quando apresenta a ideia e o papel 

das organizações voluntárias para a gestão de bens coletivos ou para a resolução de problemas coletivos. Entre 
estas organizações defende a existência de competição, sobrepondo-se e rivalizando com o Estado ou até 
substituindo-o. Este tipo de organizações apresenta como vantagens a sua adaptação à geografia dos problemas e 
o facto de permitirem a inovação institucional. Porém, é utópico pensar que a humanidade se possa organizar 
unicamente com base nestas jurisdições, devido à necessidade de coordenação de políticas, embora não deixem de 
ser um elemento positivo para sustentar o avanço de um modelo federalista moderno e democrático, que parte do 
pressuposto que existem mais possibilidades institucionais entre o Estado e o mercado. 
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4. As desigualdades e o federalismo  

 É possível que alterações nas estruturas do governo e da soberania nacional tenham um efeito sobre 

a desigualdade. Assim, o impacto nas desigualdades dentro de um mesmo Estado pode constituir um fator 

determinante na modificação dos modelos organizativos de governação. Igualmente, as desigualdades entre 

os diferentes Estados influem na viabilidade de existência de uma estrutura de organização das soberanias a 

nível global. 

 Neste contexto, importa ter em atenção qual o critério de bem-estar que será utilizado para 

determinar o bem-estar do conjunto dos cidadãos. A clarificação deste critério mostra-se necessária quando 

nos debruçamos sobre as propostas relativas ao número e dimensão dos Estados, tendo em atenção que 

para além de garantir a eficiência institucional é necessário que não implique a perda do bem-estar pré-

existente para nenhum grupo de indivíduos. Em particular, é necessário perceber se esse bem-estar deve ser 

aferido pela situação prévia de uma nação, de uma parte da nação ou pelo conjunto da humanidade. Por 

exemplo, KYMLICKA (2003) adotou um critério universalista, segundo uma visão liberal igualitária, bem 

como progressista, em que se defende a impossibilidade de sustentar que o bem-estar de alguns indivíduos 

se faça com o prejuízo de outros. Assim, com base nesse entendimento ter-se-á de avaliar os efeitos que 

decorreriam da implementação de um projeto federalista, tanto de teor universalista como de teor regional.  

 Deste ponto de vista, o federalismo só se tornará inaceitável se implicar efeitos negativos sobre o 

bem-estar de determinados indivíduos para atingir o igualitarismo defendido por algumas teorias de justiça 

social, que entendemos não ser de acompanhar. Ora, bastará existir um único indivíduo a ser prejudicado 

no seu bem-estar, mesmo que obtido algum igualitarismo para que não se justifique a introdução de uma 

modificação. Nessa lógica, o federalismo de escala universal deverá ter-se por afastado, porque o 

igualitarismo da humanidade seria obtido em prejuízo de muitos indivíduos, o que nesta visão é totalmente 

inaceitável, tornando-se, pelo contrário, defensável o federalismo de natureza regional, por garantir a 

existência de uma maior homogeneidade, que levará a que a modificação não acarrete prejuízo no bem-estar 

para nenhum individuo. Logo, entendemos como adequado o modelo federalista de dimensão mais 

reduzida, até porque o comércio internacional tornou menos premente a existência de grandes mercados 

internos, com a vantagem adicional de ser mais favorável pela qualidade e eficiência obtida na governação, 

que num modelo universalista seria muito complexo de obter. 

 A questão do bem-estar tem de ser vista em conexão com a questão da desigualdade, sendo que 

esta se pode verificar dentro de cada Estado-nação e entre os diferentes Estados-nação. Ora, na questão dos 

diferentes níveis de desigualdade podemos encontrar uma dificuldade momentânea de implementação do 

modelo federalista europeu, uma vez que recorrendo à comparação das desigualdades existentes entre os 

diferentes Estados dos Estados Unidos da América e entre os diferentes Estados-membros da União 

Europeia, resulta que as diferenças são acentuadamente maiores entre os diferentes Estados-membros da 

União Europeia, o que se agravou progressivamente com o alargamento aos países da europa central e de 

leste, bem como entre cidadãos dentro do Espaço da União Europeia15. A dificuldade resulta aqui da falta 

                                                        
15Segundo MILANOVIC (2011) da decomposição das desigualdades de acordo com o índice de Gini, resultou para os 



44 

 

de homogeneidade no rendimento, que induz a dificuldade de implementar o modelo federalista, por não 

ser aceitável a quebra de bem-estar quanto a algumas jurisdições e indivíduos sujeitos à agregação. Contudo, 

este problema não invalida o modelo federal, uma vez que este encontrará a adequada solução com a 

continuação das políticas de coesão, com vista à aproximação dos rendimentos entre Estados-membros e 

indivíduos, na mesma lógica em que se obteve uma maior homogeneidade para se atingir a moeda única16.  

 O sucesso do modelo federalista europeu depende assim da maior homogeneidade dos rendimentos 

entre as unidades integrantes e entre os diferentes indivíduos, mas sem que isso implique a consagração de 

limitações à liberdade individual dos indivíduos, pelo que o desafio passa por garantindo a referida liberdade, 

em especial a económica, atingir uma maior homogeneidade nos rendimentos, caso contrário a 

governabilidade ou o próprio federalismo serão impraticáveis. 

 Desta questão resultam também os problemas que se colocam no presente século ao nível das 

migrações, bem como da pressão ambiental. Alguns autores confrontados com estes problemas têm vindo 

a defender soluções irrealistas, como a proposta de THOMAS PIKETTY (2013),que não passa de uma 

quimera utópica. O seu objetivo aparente passaria por eliminar as desigualdades a nível mundial, em especial 

por entender existir novas desigualdades decorrentes da conexão da globalização com a dinâmica de 

acumulação de riqueza conseguida pelo capitalismo. Diz-me aparentemente porque subjacente a uma ideia 

que poucos ousarão criticar está um programa ideológico de puro igualitarismo e de crítica ao modelo 

capitalista de mercado, que terá como consequência inevitável a limitação da liberdade individual dos 

cidadãos, em que o federalismo se torna o meio mais adequado de salvaguarda. Essa visão de igualitarismo, 

que não acompanhamos, esquece os notáveis benefícios conseguidos pelo mercado e pelo capitalismo para 

a humanidade, não sendo comparável a situação hoje existente com aquela que existia anteriormente ou a 

que existiria com um modelo marxista. Aliás, nunca como na atualidade a qualidade de vida e a eliminação 

da pobreza obtiveram resultados tão notáveis.  

 O referido autor francês identifica como nefasto o facto do modelo de mercado capitalista implicar 

uma taxa de crescimento do rendimento médio do capital muito superior à taxa de crescimento da economia 

e da produtividade, com os rendimentos de capital a crescer mais do que o rendimento do trabalho, bem 

como o facto de gerar uma taxa mais elevada de crescimento do rendimento de capital para as grandes 

fortunas do que para os pequenos aforradores. Contudo, não se vê que tal seja contrário a um modelo 

adequado de justiça, pelo que pretender limitar este efeito é que seria contrário ao princípio da liberdade.  

                                                        
Estados Unidos da América um índice de 6 na comparação entre as diferentes jurisdições internas (entre Estados); 
de 40 entre cidadãos; com um total de 15% a título de percentagem da desigualdade total. Na europa detetou dois 
factos, por um lado, um nível maior de desigualdade e, por outro, um crescimento da desigualdade à medida que 
se foram adicionando mais Estados à UE de 15 países. Na UE (15 Estados-membros) apurou um índice de 10 na 
comparação entre as diferentes jurisdições internas (entre Estados); de 33 entre cidadãos; com um total de 30% de 
desigualdade total. Estes valores evoluem negativamente quando aprecia uma UE de 27 membros e de 39 membros, 
com o índice entre jurisdições a atingir respetivamente 23 e 30, e o índice entre cidadãos os valores de 40 e 45, ao 
que correspondem percentagens de 57% e 67% de desigualdade total. 

16 Apesar da grande heterogeneidade no modelo federalista da Índia, na questão dos rendimentos existe uma maior 
homogeneidade, o que facilitou a sua implementação, diferentemente do que sucede na europa. 
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 Ainda assim, com as referidas discordâncias, concorda-se com a conclusão que os novos problemas 

deste século, como a crise das dívidas soberanas, as migrações e as questões ambientais exigem outro tipo 

de ferramentas, uma vez que aquelas que têm sido utilizadas pelos tradicionais Estado-nação são 

insuficientes. Nesse sentido, o modelo federalista regional apresenta-se como adequado, mas não com o 

objetivo de implementar soluções como um imposto progressivo mundial, porque tal representa um 

atentado à escala global contra a liberdade individual dos cidadãos, que teria como único escopo condicionar 

o individuo, e do ponto de vista económico-financeira teria o efeito inverso ao pretendido. Pelo contrário, 

o modelo federalista é antes necessário para lá das razões que se vem referindo, como a melhoria da 

governação e a maximização dos mercados capitalistas, para o controlo da democracia, pois conforme 

afirmou Lord Acton (HAYEK, 2014, P. 259), “o sistema federalista limita e restringe o poder soberano dividindo-o e 

atribuindo ao Governo apenas alguns direitos bem determinados. É o único método de condicionar não só a maioria mas 

também o poder do Povo”. Pois, como adverte HAYEK (2015, p. 269) qualquer autoridade que não esteja sujeita 

a um poder político superior poderá facilmente exercer um poder tirânico e irresponsável, pelo que se 

mostra fundamental que exista um poder que limite as atuações mais nefastas das diferentes nações. Nestas 

circunstâncias, o princípio federalista corresponde ao único modelo de associação de diferentes povos que 

pode criar uma ordem internacional que preserve a independência e salvaguarde verdadeiramente a 

democracia. Isto é, tratar-se-á do único modelo que concretiza os ideais do direito internacional, o qual deve 

garantir para além de tudo o resto a inexistência de tiranias do Estado sobre o individuo. Assim, torna-se 

necessário continuar a avançar com o federalismo, em especial na União Europeia apesar das dificuldades 

identificadas, não apenas ao nível legislativo, mas também no patamar da cultura federativa, que será um 

dos poucos elementos que falta no processo integrativo, para lá da referida homogeneidade de rendimentos. 

 

5. Conclusões 

A dimensão dos Estados pode na realidade afetar o nível de vida dos indivíduos, mas torna-se 

necessário compreender os efeitos sobre as desigualdades dentro dos Estados e entre os diferentes Estados, 

bem como a correlação existente entre os mercados e as instituições. Nesse âmbito, torna-se cada vez mais 

urgente o debate entre o modelo federalista e a supremacia da conceção de Estado-nação, numa época de 

pós-modernidade e de grandes mutações económicas, sociais e políticas. 

O atual Estado de bem-estar foi construído com fundamento num contrato social baseado na ideia 

da existência de Estados-nação soberanos, mas a globalização, o comércio internacional, a integração 

económica e a revolução tecnológica são fenómenos que implicam um novo contrato social, que por sua 

vez exigem uma nova arquitetura institucional, baseada num novo modelo governativo de natureza 

federalista. O federalismo permite a valorização do indivíduo, da sua liberdade e da sua individualidade, e 

não o egoísmo como alguns criticam as teorias individualistas. As bases económicas do federalismo têm a 

capacidade de melhor se adaptarem às novas características deste século, que serão a existência de sociedades 

cada vez mais heterógenas, de uma economia de serviços e não tanto industrial, de uma sociedade de 
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informação massificada, de mobilidade internacional de pessoas e capitais, de pressões migratórias, de 

concentração mundial da riqueza e de instabilidade económica, financeira e climática. 

Neste âmbito, entendeu-se que a melhor forma de lidar com os novos desafios passaria por 

contabilizar a democracia política com a globalização, através de formas de governação federativas, 

prescindindo da ideia de Estados-nação. De acordo com o apresentado este modelo permitiria assegurar 

que a humanidade seria mais eficiente e equitativa, uma vez que esta última não pode ser alcançada sem um 

modelo consolidado de eficiência. Por fim, concluiu-se, em termos de eficiência, sobre as vantagens da 

existência de mercados de maiores dimensões. 

Num mundo real em que não existem modelos perfeitos, e que o próprio mercado dentro das 

instituições imperfeitas não deixa de ser o mais perfeito, as formas de governação por recurso ao federalismo 

podem ajudar a combinar os mercados, a satisfação dos interesses dos indivíduos e as economias de escala. 

Em particular na União Europeia, quando se olha para o seu projeto no século XXI, o mesmo não poderá 

deixar de exigir a edificação de um federalismo regional europeísta, pacifista e democrático, no qual o pacto 

político e o contrato social têm de se adaptar às características do capitalismo deste século e aos desafios 

globais que se colocam a toda a humanidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido a sua importância, o meio ambiente passa a figurar como elemento integrante da 

Agenda internacional, quando um número sucessivo de Estados percebe a relevância de problemas como 

crescimento populacional desenfreado, despejo de resíduos químicos, efeito estufa, aquecimento global, 

entre outros tópicos de suma importância.  

Com esta ampliação da Agenda, a dimensão ecológica pode ser discutida, tendo em vista a 

qualidade ambiental em que a vida humana se desenvolve. Com isso, ampliou-se também o conteúdo do 

princípio da dignidade da pessoa humana para incluir os direitos de solidariedade, característicos de terceira 

dimensão dos Direitos Humanos, como o padrão de qualidade e segurança ambiental, garantindo o uso dos 

bens naturais em níveis que permitam que a vida humana se perpetue, bem como as espécies, sem que se 

alcance a exaustão destes bens. 

Para tanto, alguns casos e julgados foram determinantes para mudanças de paradigmas 

(principalmente no que se refere a Corte Internacional de Justiça, principal órgão das Nações Unidas para a 

solução de conflitos entre Estados de modo a oferecer pareceres consultivos a respeito de questões legais, 

ou, uma solução a casos contenciosos de disputas legais submetidas pelos Estados), a fim de inserir a questão 

                                                        
17 Advogada. Mestre em Direito Ambiental e Doutora em Direito Ambiental Internacional, ambas com bolsa CAPES, 

pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). Professora de cursos preparatórios para o exame da OAB e 
de capacitação para conciliadores/mediadores. Conciliadora capacitada pela Escola Paulista de Magistratura.  
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ambiental (bem como a sua proteção e defesa para as presentes e futuras gerações), de modo definitivo nas 

discussões internacionais. Tome-se, como exemplo, o caso denominado Gabcíkovo-Nagymaros (entre 

Eslováquia e Hungria), que foi pioneiro em incluir a dimensão ambiental como aspecto integrante da 

responsabilidade internacional dos Estados.  

Neste contexto, o presente trabalho aborda, primeiramente, o Direito Ambiental 

Internacional, indicando sua importância e elementos. Em seguida, analisa o caso Gabcíkovo-Nagymaros, 

demonstrando sua contribuição para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, na medida 

em que insere a questão ambiental como fator determinante para a responsabilidade internacional (bem 

como para a atualização e revisão de tratados internacionais por meio de acordo entre os signatários, com a 

finalidade principal de adequá-los a nova realidade de proteção e defesa do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações). 

 

1. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

Desde o início do século XXI, a humanidade tem enfrentado diversas questões globais, que 

trazem desafios para a discussão e implementação de políticas para soluções pelos clássicos sujeitos de 

Direito Internacional (como, por exemplo, refugiados, tráfico de pessoas e drogas, petróleo, entre outros), 

tendo em vista a necessidade de abordagem das mesmas fora do âmbito apenas nacional.  

“As discussões sobre a necessidade da proteção jurídica do meio ambiente surgiram no âmbito 

do Direito Internacional, na medida em que os problemas relacionados com a poluição não respeitam 

fronteiras” (GRANZIERA, 2011, p. 17). 

Dentre tais questões, encontram-se aquelas que se relacionam diretamente com a qualidade do 

meio ambiente. 

 

A preocupação com o meio ambiente no plano internacional é relativamente 
recente. Podem ser apontados alguns marcos teóricos importantes para a 
compreensão da matéria: a) a abertura das discussões dos foros diplomáticos 
internacionais à opinião pública internacional; (...) b) a democratização das 
relações internacionais, com a exigência correlata da efetiva participação da 
opinião pública na feitura e nos controles de aplicação dos grandes tratados 
internacionais; (...) c) a ocorrência de catástrofes ambientais, como os acidentes 
de vazamentos de grandes nuvens tóxicas ou grandes derramamentos de petróleo 
cru no mar, fenômenos que fizeram recrudescer as letais experiências da poluição 
indiscriminada e não localizada em um ponto geográfico, que poderia ser 
controlada por uma única autoridade estatal (SOARES, 2001, p. 542) 
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Trata-se de assuntos complexos (como, por exemplo, a poluição transfronteiriça ou de mares 

e oceanos, desaparecimento de espécies, desertificação, aquecimento da atmosfera, mudanças climáticas, 

chuva ácida, acúmulo de resíduos sólidos, entre outros), que extrapolam as soluções dispostas e já 

implementadas pelos clássicos sujeitos de Direito Internacional, tradicionalmente adstritas a um único 

território nacional.  

 

O Direito Ambiental Internacional é derivado de um processo de expansão do 
Direito Internacional moderno, que não trata apenas de fronteiras, como o 
Direito Internacional clássico, mas também de problemas comuns, processo 
típico de um período de globalização jurídica (VARELLA, 2004, p. 22). 

 

Surge a necessidade, então, de uma nova abordagem, que emerge com o Direito Ambiental 

Internacional (DAI)18, uma estrutura que permite novos regimes jurídicos e a utilização de instrumentos 

com o auxílio de novos atores no cenário internacional, bem como novos modelos de enfrentamento para 

tais questões, através da implementação da governança global. 

 

O Direito Ambiental Internacional surge assim como elemento fundamental, e 
seu campo compreende tanto a chamada hard law, que consiste basicamente em 
tratados – acordos com força legal firmados entre Estados, e ratificados pelos 
respectivos governos, quanto pela soft law, formada por guias de conduta não 
obrigatórios adotados em processos internacionais (GONÇALVES; COSTA, 
2015, p. 104). 

 

O Direito Ambiental Internacional permite o tratamento das questões ambientais globais 

(ampliadas em razão da atual Sociedade do Risco) com instrumentos para enfrentar a complexidade desta 

realidade (jurídicos, como convenções e tratados internacionais; e não jurídicos, como resultados de painéis 

e pesquisas da comunidade científica), através de mecanismos de solução inter (e multi) disciplinares (com 

simbiose entre outras áreas do conhecimento, como tecnologia, informação, engenharia, entre outras). 

                                                        
18 Cabe salientar que, não é escopo deste trabalho apresentar, como fazem alguns autores brasileiros, diferenças entre 

a nomenclatura Direito Internacional do Meio Ambiente (DIMA) e Direito Ambiental Internacional (DAI), tendo 
em vista que, para adequada compreensão do tema aqui exposto, basta demonstrar o desenvolvimento das questões 
modernas do atual DAI, como a utilização da governança. Para doutrinas acerca das diferenças, ver: RUIZ, José 
Juste. El régimen internacional para combatir el cambio climático en la encrucijada. In CARNERO, Rosa Giles (coord.). 
Cambio climático, energia y derecho internacional: perspectivas de futuro. Espanha: Thomson Reuters 
Aranzadi, 2012. Ou, ainda, PERCIVAL, Robert. The Globalization of Environmental Law. In Pace Environmental 
Law Review. Vol. 26, nº.2. New York: Pace University, 2009. Disponível em: 
<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=pelr>. Acesso em: 01 de maio de 
2017.  
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Esse ramo do direito internacional impõe aos seus estudiosos a busca e a 
aceitação de novos modos de perceber as relações entre os Estados e os demais 
atores da vida internacional e da sua regulação pelo direito, ou por outros 
conjuntos normativos, não necessariamente jurídicos. Maior flexibilidade e 
criatividade são exigidas, na produção, no estudo e na aplicação das normas 
internacionais (REI; NASSER, 2007, p. 02). 

 

Através da utilização de princípios especificamente voltados à proteção ambiental (como 

precaução e prevenção, desenvolvimento sustentável, responsabilidade comum porém diferenciada, 

cooperação, entre outros), com a colaboração de outros organismos da sociedade internacional (os 

chamados “novos atores”, como as Organizações Não Governamentais – ONGs e as empresas 

transnacionais), o Direito Ambiental Internacional tem enfatizado a preservação da qualidade do meio 

ambiente, aliado ao desenvolvimento (seja econômico ou social), buscando torná-lo sustentável, por meio 

da governança global. 

Uma de suas principais contribuições foi o enfrentamento da questão ambiental (mediante a 

busca de qualidade de vida e meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações) 

na determinação da responsabilidade internacional dos Estados. Tome-se, como exemplo, o caso precursor 

entre a Eslováquia e a Hungria, conhecido como “Gabcíkovo-Nagymaros”. 

 

2. CASO GABCÍKOVO-NAGYMAROS ENTRE ESLOVÁQUIA E HUNGRIA 

 

O caso tem como objeto um tratado assinado em 1977 entre a Hungria e a então 

Tchecoslováquia (a Eslováquia assumiu este polo, após 1993, com a separação da Tchecoslováquia), 

inspirados pelas disposições de Direito Ambiental Internacional realizadas por meio da Declaração de 

Estocolmo de 1972, bem como pela jurisprudência arbitral de contenciosos transfronteiriços anteriores. 

O tratado era sobre a construção e operação do sistema de barragens do Rio Danúbio, que faz 

o papel de divisa e/ou fronteira entre os dois países. Tratava-se de um instrumento internacional conjunto 

com múltiplas finalidades: 1) geração de energia por meio de hidrelétrica; 2) melhoria das condições de 

navegabilidade em determinadas partes do Rio Danúbio; e, ainda, 3) proteção das margens do rio de 

enchentes. O tratado determinava também a construção de duas barragens: uma no território eslovaco 

(chamada de Gabcíkovo) e outra no território húngaro (denominada Nagymaros), sendo certo que os custos 

e benefícios seriam compartilhados por ambos os países.  
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O projeto teve início em 1978. Entretanto, em 1989, por conta do alto índice de reprovação 

da população húngara, a Hungria suspendeu as obras na barragem em seu território (já estavam atrasadas 

em relação ao cronograma original). Por outro lado, na Eslováquia, as obras estavam em pleno estágio 

avançado.  

Após, em 1992, a Hungria cessou completamente o cumprimento das disposições assumidas 

pelo Tratado de 1977. Por conta disso, foram realizadas diversas tentativas de negociação alternativas, uma 

delas chamada de “Variante C”, que implicava um desvio no Danúbio pela Eslováquia em seu território e a 

construção, também no território da Eslováquia, de um reservatório com capacidade de armazenamento de 

30% menos água do que o inicialmente acordado. No mesmo ano de 1992, a Eslováquia colocou em prática, 

de modo unilateral, a mencionada “Variante C”, ou seja, sem a participação da Hungria.  

Sem a obtenção de qualquer acordo entre os países, em 1993, a Hungria entrou com um pedido 

na Corte Internacional de Justiça (CIJ), pleiteando que uma decisão sobre: a) se a Hungria poderia suspender 

e posteriormente cessar a execução das obras considerando a obrigação assumida por tratado bilateral e, 

consequentemente, quais seriam as suas responsabilidades pelo descumprimento do acordo; b) se a 

Eslováquia poderia prosseguir com as operações independentemente do descumprimento das obrigações 

assumidas pela Hungria.  

Para tanto, os argumentos da Hungria com a finalidade de não dar continuidade ao tratado 

foram: 1) motivos ambientais, pois o sistema de barreiras poderia causar erosão; 2) com isso, os impactos 

ambientais poderiam comprometer a qualidade das águas e ameaçar espécies da fauna e da flora; 3) o 

princípio da precaução deveria ser aplicado, tendo em vista o “estado de necessidade ecológica”. Assim, de 

forma pioneira, foram levantados argumentos em prol do meio ambiente e da qualidade ambiental em um 

caso contencioso levado a CIJ.  

Por outro lado, os argumentos da Eslováquia foram: 1) negou a aplicação do princípio da 

precaução no caso em concreto; e, 2) alegou que eventuais riscos poderiam ser minimizados e eventuais 

danos poderiam ser remediados.  

Vale salientar que, a Corte Internacional de Justiça (criada em 1945, com a Carta das Nações 

Unidas, e, atualmente com sede em Haia, na Holanda, no Peace Palace) é o principal órgão judiciário das 

Nações Unidas. Com a composição de 15 juízes, eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pelo 

Conselho de Segurança (para mandatos de nove anos), a Corte possui o papel principal de apresentar 

soluções, em conformidade com as leis internacionais, para conflitos judiciais impetrados pelos Estados, 

além de emitir pareceres acerca de questões legais que lhe são submetidas por órgãos das Nações Unidas e 

por agências especializadas.  

Dessa forma, a CIJ pode receber dois tipos de casos: 1) disputas legais submetidas por Estados, 

que serão chamados de casos contenciosos (como o exemplo citado neste texto), e, 2) pedidos por pareceres 
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consultivos a respeito de questões legais apresentadas por órgãos das Nações Unidas ou agências 

especializadas (denominados de pareceres consultivos).  

No que se refere aos casos contenciosos, as decisões da Corte são definitivas e obrigatórias a 

todos os Estados que aceitam sua jurisprudência (ou seja, aqueles Estados-partes que aderiram ao seu 

Estatuto), derivada da lei internacional (formulada por meio de tratados e/ou convenções), do costume 

internacional e dos princípios gerais do direito. 

Para o caso entre a Eslováquia e a Hungria, a CIJ decidiu, em 1997, que os riscos de impacto 

ao meio ambiente, à luz de um regime jurídico internacional já consolidado de proteção ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (derivado da Declaração de Estocolmo, de 1972), deveriam ser levados em 

consideração.  

Nesse sentido, a Corte ressaltou que, nas últimas décadas, a proteção ao meio ambiente tornou-

se um interesse essencial de todos os Estados e cidadãos. Porém, ao analisar especificamente os fatos do 

caso envolvendo os dois países, a CIJ entendeu que as incertezas do Estado húngaro sobre o impacto 

ecológico do projeto não poderiam determinar a existência objetiva de um perigo que justificaria a invocação 

de um suposto “estado de necessidade”, indicado pelo princípio da precaução. Por outro lado, a existência 

de riscos deve ser estabelecida em um período relevante no tempo, enquanto que a mera apreensão sobre 

possível risco não seria o suficiente, pois este deve ser grave e iminente.  

Por conta disso, a CIJ concluiu que os riscos ambientais apresentados pela Hungria são de 

longo prazo e incertos, pois não haveria qualquer concretude em 1989, ano em que a Hungria interrompeu 

as obras: “The Hungarian argument on the state of necessity could not convince the Court unless it was at least proven that 

a real, ‘grave’ and ‘imminent’ ‘peril’ existed in 1989 and that the measures taken by Hungary were the only possible response 

to it”19. 

Para a Corte, a Hungria deveria ter utilizado outras formas de lidar com os riscos ambientais 

envolvidos sem precisar abandonar o projeto. Assim, determinou que a Hungria não poderia suspender e, 

logo após, abandonar o projeto, e que a sua notificação da terminação do Tratado não teve o efeito legal de 

efetivamente terminá-lo: “Hungary was not entitled to suspend and subsequently abandon, in 1989, the works on the 

Nagymaros Project and on the part of the Gabcikovo Project for which the 1977 Treaty and related instruments attributed 

responsibility to it”20. 

Ademais, a Corte Internacional de Justiça decidiu, ainda, que, apesar de levar em consideração 

os prejuízos causados pela Hungria à Eslováquia, tendo em vista o estágio avançado das obras na parte 

eslovaca, a Corte reconheceu que a “Variante C” não cumpria as condições estabelecidas no Tratado de 

                                                        
19 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders - Case 

Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, de 25 de setembro de 1997. p. 39. Disponível em: 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 

20 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Ibid., p. 13. 
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1977 por ambas as partes, ou seja, as que determinavam que o projeto deveria ser um investimento conjunto 

de um sistema operacional único e indivisível. Por conta disso, não poderia ser executado de forma unilateral 

pela Eslováquia.  

Isso ocorre porque, segundo a Corte, a operação da “Variante C” beneficiaria apenas a 

Eslováquia com 90% das águas do Danúbio antes de retorná-las ao leito principal do rio, o que tornava o 

uso pretendido incompatível com a realidade geográfica do mesmo, que atravessa mais de um país.  

Assim, a Corte determinou que a implantação da “Variante C” pela Eslováquia seria um “ato 

internacionalmente incorreto”, pois privaria a Hungria de seu direito de ter parte razoável e equitativa do 

recurso natural compartilhado entre os países, uma vez que o rio faz fronteira entre ambos. Haveria, 

portanto, desrespeito a proporcionalidade exigida pelo Direito Internacional, sendo o desvio não autorizado.  

Segundo a Corte: 

 

As the Court has already observed, the basic characteristic of the 1977 Treaty is, 
according to Article 1, to provide for the construction of the Gabcikovo-Nagymaros 
System of Locks as a joint investment constituting a single and indivisible operational 
system of works. (…) By definition all this could not be carried out by unilateral action. 
In spite of having a certain external physical similarity with the original Project, Variant 
C thus differed sharply from it in its legal characteristics. Moreover, in practice, the 
operation of Variant C led Czechoslovakia to appropriate, essentially for its use and 
benefit, between 80 and 90 per cent of the waters of the Danube before returning them 
to the main bed of the river, despite the fact that the Danube is not only a shared 
international watercourse but also an international boundary river. (…) The Court 
accordingly concludes that Czechoslovakia, in putting Variant C into operation, was not 
applying the 1977 Treaty but, on the contrary, violated certain of its express provisions, 
and, in so doing, committed an internationally wrongful act21. 

 

Por outro lado, a Corte decidiu que a notificação de terminação do tratado pela Hungria não 

teve efeitos legais. As disposições do Tratado e a obrigação com a construção da barragem continuavam em 

vigor.  

Conforme decisão da Corte:  

 

In the light of the conclusions it has reached above, the Court, in reply to the question 
put to it in Article 2, paragraph 1 (c), of the Special Agreement (see paragraph 89), finds 
that the notification of termination by Hungary of 19 May 1992 did not have the legal 
effect of terminating the 1977 Treaty and related instruments. (…) “In this regard it is of 
cardinal importance that the Court has found that the 1977 Treaty is still in force and 
consequently governs the relationship between the Parties.22 

                                                        
21 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Op. cit., p. 53/54. 
22 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Op. cit., p. 69. 
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A racionalidade da decisão foi baseada no fato de que a alternativa ao não cumprimento do 

Tratado de 1977 poderia causar impactos incontestáveis ao meio ambiente e as populações locais ao longo 

de todo o rio Danúbio (em qualquer dos dois lados da fronteira).  

Assim, foram constatados os prejuízos, o vinculo entre eles e o comportamento dos Estados. 

Contudo, a Corte propôs um acordo no sentido de que, consideradas as violações cruzadas e os prejuízos 

suportados por ambas as partes, elas se concedessem mútua quitação, e, com isso, a continuação do Tratado 

de 1977, ainda estaria em vigor.  

Por outro lado, quanto a aplicação da Convenção de Viena (conhecida como o “Tratado dos 

Tratados”, por estabelecer regras gerais para a realização, assinatura e extinção de tratados entre Estados) 

no caso in tela, a Corte decidiu que, como o Tratado de 1977 foi realizado antes da Hungria e da Eslováquia 

ratificarem esta Convenção, o que não permite sua aplicação diretamente.  

Assim, podem se aplicar ao caso e ao Tratado de 1977 somente as normas que estejam no 

texto da Convenção de Viena que se referem à declaração de costumes: os artigos 60 a 62, da Convenção 

(que dispõe sobre extinção e/ou suspensão da execução de um tratado por conseqüência de sua violação; 

sobre a impossibilidade superveniente de cumprimento de um tratado; e, por fim, sobre mudanças 

fundamentais de circunstâncias envolvendo a aplicação do tratado).   

Concluiu-se que, como o Tratado de 1977 não traz nenhum dispositivo sobre a terminação do 

tratado ou sequer sobre esta possibilidade (ao contrário estabelece um regime de longo prazo), e, como as 

partes não estabeleceram de forma diversa, o Tratado de 1977 somente pode terminar nos termos 

enumerados na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, trazido no artigo 60, item 3, que aponta 

causas de  violação substancial do tratado como sendo: “a) numa rejeição do tratado não sancionada pela 

presente convenção; b) na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade 

do tratado”. 

Neste sentido, nas palavras da CIJ: 

 

The Vienna Convention is not directly applicable to the 1977 Treaty inasmuch as both 
States ratified that Convention only after the Treaty's conclusion. Consequently only 
those rules which are declaratory of customary law are applicable to the 1977 Treaty. As 
the Court has already stated above, this is the case, in many respects, with Articles 60 to 
62 of the Vienna Convention, relating to termination or suspension of the operation of 
a treaty. On this, the Parties, too, were broadly in agreement. The 1977 Treaty does not 
contain any provision regarding its termination. Nor is there any indication that the 
parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal. On the contrary, 
the Treaty establishes a long-standing and durable régime of joint investment and joint 
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operation. Consequently, the parties not having agreed otherwise, the Treaty could be 
terminated only on the limited grounds enumerated in the Vienna Convention.23 

 

2.1. Contribuição do caso Gabcíkovo-Nagymaros ao meio ambiente 

 

O aspecto da responsabilidade internacional aplicável ao caso refere-se ao engajamento de um 

Estado vis-a-vis de outro Estado, pela violação de uma obrigação internacional de conduta ou abstenção 

com eventual prejuízo para um segundo Estado. Entretanto, o caso in tela teve grande repercussão para o 

Direito Ambiental Internacional, na medida em que foi pioneiro ao trazer a perspectiva do meio ambiente 

para a determinação da responsabilidade internacional.  

Sob alegações de violação por um e outro, a responsabilidade internacional foi invocada no 

caso, tanto no que se refere a regras internacionais específicas, como a regras de direito internacional geral. 

Realmente, cada parte apontava fatos ilícitos praticados pela parte adversa e era possível falar em prejuízos 

em cada tópico, como os decorrentes das obras empreendidas pela Eslováquia sem a contrapartida da 

Hungria, ou aquelas que restaram inacabadas depois de já realizado um investimento inicial, ou ainda os 

prejuízos advindos do desvio unilateral do Danúbio pela Eslováquia.  

As partes envolvidas imputavam a sua respectiva contraparte a quebra de regras do direito 

internacional, especialmente as oriundas de um determinado tratado, apontado como base da controvérsia. 

A Eslováquia viu no abandono do Tratado de 1977 por parte da Hungria essa violação, pois deixando de 

dar cumprimento ao acordo, a Hungria deixou de atender as obrigações ali inscritas que lhe incumbiam. O 

abandono seguiu-se a suspensão do Tratado, unilateralmente pela Hungria. Assim, a Hungria teria violado 

a obrigação geral de Direito Internacional consistente em dar cumprimento de boa fé aos tratados.  

Nos termos da Corte: 

 

Article 26, of the Vienna Convention of 1969 on the Law of Treaties, combines two 
elements, which are of equal importance. It provides that "Every treaty in force is binding 
upon the parties to it and must be performed by them in good faith." This latter element, 
in the Court's view, implies that, in this case, it is the purpose of the Treaty, and the 
intentions of the parties in concluding it, which should prevail over its literal application. 
The principle of good faith obliges the Parties to apply it in a reasonable way and in such 
a manner that its purpose can be realized.24 

 

                                                        
23 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Op. cit., p. 61/62. 
24 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Op. cit., p. 75/76. 
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Por outro lado, a Hungria procurou eximir-se afirmando que a regra da boa fé estava inscrita 

numa convenção que ainda não havia entrado em vigor: a Convenção de Viena. Em todo o caso, conforme 

dito anteriormente seriam aplicáveis os dispositivos meramente declaratórios do direito costumeiro, como 

é o caso da boa fé. 

Ademais, a Hungria também imputou à Eslováquia a quebra de outras obrigações de Direito 

Internacional. Para a Hungria, o desenvolvimento do Direito Ambiental Internacional teria criado regras 

gerais relativas a conservação dos recursos naturais, notadamente com o princípio da precaução, e que 

impunham-se a toda a comunidade de Estados. De acordo com esta tese, ao insistir na continuidade das 

obras, a Eslováquia teria desrespeitado estas obrigações de precaução, proteção dos recursos do rio Danúbio 

e do ambiente na sua zona de influência. Em contrapartida a este argumento, a Eslováquia alegou que o 

Tratado de 1977 era uma lex specialis, primando sobre outras regras que eventualmente se aplicassem. 

No caso, a Corte concordou que a convenção tratava-se de lex specialis, porém frisou que tal 

acordo não poderia sobrepor-se a regras imperativas de Direito Internacional (como as referentes a proteção 

ambiental). Assim, a existência de um tratado não afasta de plano a possibilidade de surgirem novas regras 

posteriores a sua conclusão e que se apliquem apesar dele, ou seja, discutiu-se a possibilidade do Direito 

Ambiental comportar regras que funcionem como causas de exclusão da responsabilidade internacional.  

A Corte afirmou, ainda, que o Tratado de 1977 continha cláusulas abertas que permitiam a 

atualização. Neste sentido, sem descartar a pretensão húngara de incorporar a precaução no tratado, a Corte 

afirmou que essa atualização deveria ser buscada de comum acordo entre as partes, e não de forma unilateral, 

a fim de ensejar o término do Tratado.  

Dessa forma, um dos aspectos mais importantes deste caso para o desenvolvimento do Direito 

Ambiental Internacional foi o simples fato da Corte ter aceitado pronunciar-se, de modo pioneiro, sobre o 

ponto de vista da proteção ambiental, considerando tratar-se de atuação contenciosa (onde, normalmente, 

tal posicionamento não é visto). A Corte reconheceu, portanto, a importância da questão ambiental e os 

avanços jurídicos, científicos e tecnológicos na área, mas declarou que eles não justificariam o abandono 

unilateral do tratado no caso exposto.  

Mesmo reconhecendo a necessidade de levar em consideração os riscos ambientais e os novos 

desenvolvimentos da ciência e até do Direito Ambiental (como, por exemplo, o princípio da precaução, 

levantado pela Hungria, que foi normatizado somente em 1992, com o Princípio nº. 15, da Declaração do 

Rio de Janeiro), a Corte referiu que esses elementos somente poderiam recomendar uma atualização do 

Tratado de 1977, conforme previsão de seus dispositivos. Afirma, assim, estar consciente das atuais ameaças 

ao meio ambiente e a necessidade de protegê-lo, porém esclarece que não surgiram, desde a conclusão do 

Tratado em 1977, regras imperativas (com status de hard law) que o tirassem de vigência, claramente aludindo 

a regras ambientais.  
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Segundo a conclusão da Corte:  

 

The Court wishes to point out that newly developed norms of environmental law are 
relevant for the implementation of the Treaty and that the parties could, by agreement, 
incorporate them through the application of Articles 15, 19 and 20 of the Treaty. These 
articles do not contain specific obligations of performance but require the parties, in 
carrying out their obligations to ensure that the quality of water in the Danube is not 
impaired and that nature is protected, to take new environmental norms into 
consideration when agreeing upon the means to be specified in the Joint Contractual 
Plan. Treaty is not static, and is open to adapt to emerging norms of international law.25 

 

Dessa forma, o tratado deveria ser atualizado, de comum acordo, levando-se em consideração 

da necessidade de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, mas o certo é que 

continuava em vigor e deveria ser respeitado, enquanto não desfeito pelas próprias partes (o que também 

somente poderia ser feito de forma bilateral).  

Conclui-se que, as regras voltadas a conservação do meio ambiente (classificadas como não 

imperativas, ou soft law), não podem derrogar as regras imperativas de Direito Internacional, como o 

cumprimento de boa fé dos tratados. Nesse sentido, um dos aspectos mais importantes do caso entre 

Hungria e Eslováquia foi o enfrentamento do Direito Ambiental Internacional com a responsabilidade dos 

Estados.  

Diante deste fenômeno, há necessidade de transformação das relações de poder (momento 

onde a governança pode ser facilmente identificada), devido a necessidade de cooperação internacional para 

as novas questões, inclusive no que se refere ao meio ambiente e sua proteção.  

Abre-se espaço para a solução dos problemas com base na governança, uma vez que esta 

defende a participação dos atores interessados naquele determinado conflito, em nome de uma coexistência 

social harmoniosa, mediante a busca de consenso. 

 

 

 

 

 

                                                        
25 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Op. cit., p. 64. 
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CONCLUSÃO 

 

A vida e a saúde humanas (ou como refere o caput do artigo 225 da Constituição Federal, 
conjugando tais valores, a sadia qualidade de vida) só são possíveis, dentro dos padrões 
mínimos exigidos constitucionalmente para o desenvolvimento pleno da existência 
humana, num ambiente natural onde haja qualidade ambiental da água que se bebe, dos 
alimentos que se comem, do solo onde se planta, do ar que se respira, da paisagem que 
se vê, do patrimônio histórico e cultural que se contempla, do som que se escuta, entre 
outras manifestações da dimensão ambiental (FENSTERSEIFER, 2008, p. 61). 

 

Nas últimas décadas, o Direito Ambiental Internacional apresenta-se como uma das principais 

transformações de toda a História. Pois, o Direito Internacional tradicional, regulador das relações entre 

Estados, administrando as regras entre estes, bem como respeitando a soberania de cada um, teve que 

implementar profundas transformações em sua dinâmica. 

Não se pode mais falar apenas em coexistência e coordenação (respeito mútuo entre Estados), 

onde a principal função do Direito Internacional era apenas evitar a invasão na esfera de soberania dos 

Estados, buscando o relacionando pacífico entre os sujeitos soberanos. O Direito Internacional “expandiu 

suas fronteiras”, ingressando em temas que, antes, eram reservados apenas aos próprios Estados. 

Nesse sentido, a preocupação ambiental passa a receber tratamento sistemático e específico 

desde a Conferência de Estocolmo (em 1972), com a elaboração da Declaração de Estocolmo sobre o Meio 

Ambiente, com 26 princípios que consagram os fundamentos do Direito Ambiental Internacional, inserindo 

o tema definitivamente como assunto da Agenda internacional, bem como reconhecendo sua natureza de 

direito humano fundamental. 

A partir de então, a proteção ambiental tem marcado as decisões de diversas organizações 

internacionais, tanto na elaboração de princípios quanto nas regras de proteção. Tome-se como exemplo de 

decisão a aqui comentada emitida pela Corte Internacional de Justiça, que aborda o aspecto ambiental da 

responsabilidade internacional dos Estados soberanos. Por outro lado, quanto a princípios, exemplifica-se 

com a Declaração do Rio de Janeiro (de 1992), que procura estabelecer uma aliança equitativa entre os 

Estados, objetivando acordos internacionais em que se respeitam os interesses de todos, ao mesmo tempo 

em que se protege a integridade do sistema ambiental existente. 

O Direito Ambiental Internacional é, portanto, um orientador das condutas individuais e do 

comportamento coletivo, pois visa implementar atos e valores visando a proteção e a preservação ambiental 

(valores estes que, indubitavelmente, também devem nortear as relações privadas). 

Dessa forma, o Direito Ambiental torna-se de competência de todos: Estados e sociedades, 

sendo, portanto, uma questão global, e não apenas internacional (própria do relacionamento apenas entre 
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os países), eis que interessa a toda humanidade, sem necessidade de atenção demasiada às fronteiras políticas 

e territoriais entre os envolvidos, eis que seus impactos serão sentidos além destas fronteiras físicas e, por 

isso, deve-se buscar técnicas do Direito Internacional que impliquem na atuação efetiva dos envolvidos para 

a proteção e preservação do ambiente, bem como a aceitação da responsabilidade jurídico-ambiental pelos 

danos eventualmente causados, inclusive com instrumentos de governança. 

Os Estados-soberanos têm liberdade nos limites de suas jurisdições, mas não podem causar 

prejuízo ao meio ambiente de outros Estados ou nas regiões que não dependam de qualquer jurisdição 

nacional (conforme Princípio 21, da Declaração de Estocolmo). 

Exemplo clássico é o acordo sobre meio ambiente assinado pelos países que formam o 

Mercosul. De um tratado internacional que prevê a integração comercial entre os países participantes 

(através da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos; coordenação de políticas; e, do 

compromisso de harmonizar as legislações dos estados-partes visando o fortalecimento do processo de 

integração), foi assinado também (em 2001) um acordo ambiental, visando a prevenção da degradação 

ambiental, que incentiva a pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologias limpas, troca de 

informações, promoção de educação formal e não-formal, além do fornecimento de conhecimento e 

integração de valores para o desenvolvimento sustentável do Mercosul.  

Com isso percebe-se que, o direito ambiental internacional tem evoluído no sentido de fixar 

normas, padrões e princípios a serem seguidos pelos Estados-soberanos, bem como visa a promoção e 

implementação de políticas públicas por tais Estados, a fim de propiciar um meio ambiente equilibrado, 

qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações. 

A proteção ambiental está, portanto, no centro da preocupação (e da responsabilidade) 

internacional. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA. Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders - 

Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, de 25 de setembro de 1997. Disponível em: 

<http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf>. Acesso em: 05 de maio de 2017. 

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da 

dignidade humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. 



61 

 

GONÇALVES, Alcindo; COSTA, José Augusto Fontoura. Governança Ambiental Global: possibilidades e limites. 

In GRANZIERA, Maria Luiza Machado; REI, Fernando Cardozo Fernandes (coord.). Direito Ambiental 

Internacional: Avanços e retrocessos. São Paulo: Atlas, 2015. 

GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PERCIVAL, Robert. The Globalization of Environmental Law. In Pace Environmental Law Review. Vol. 26, 

nº.2. New York: Pace University, 2009. Disponível em: 

<http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1027&context=pelr>. Acesso em: 01 de 

maio de 2017.  

REI, Fernando Cardozo Fernandes; NASSER, Salem Hikmat. Direito Internacional do Meio Ambiente: Ensaios 

em homenagem ao prof. Guido Fernando Silva Soares. In Revista Interfacehs. vol. 1, nº.3 – Resenha 1. São Paulo: 

Centro Universitário SENAC, 2007. Disponível em: 

<http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ITF/article/viewFile/455/410>. Acesso em 20 de abril de 

2017. 

RUIZ, José Juste. El régimen internacional para combatir el cambio climático en la encrucijada. In CARNERO, Rosa 

Giles (coord.). Cambio climático, energia y derecho internacional: perspectivas de futuro. Espanha: 

Thomson Reuters Aranzadi, 2012.  

SOARES, Cynthia Martins. A cidadania participativa e o plano diretor. In CONCEIÇÃO, Maria Collares Felipe 

da (org.). O Direito Ambiental: Desafios e Soluções. Rio de Janeiro: Móbile, 2011. 

VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional econômico ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

 

Sites consultados: 

<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=hs&case=92&k=8d>. Acesso em: 03 de 

maio de 2017.  



62 

 

Nanotecnologia e riscos sanitários 

 

Gabrielle Kölling26 

FMU e UNISINOS (BRASIL) 

Thiago de Paulaleite27 

PGE (BRASIL) 

Sumário: 

Introdução. 1. Aportes introdutórios acerca das nanotecnologias no cenário atual. 1.1. Contextualizando a 

Tecnologia nano. 1.2 O uso de nanotecnologia e o risco sanitário. Considerações finais. Referências 

 

Introdução 

Esse problema  (tecnologia) tem um componente cultural – a atitude dos homens políticos e cidadãos vis-à-vis ao risco e à 

regulamentação.28 O documento “Éthique et Politique des Nanotechnologies” chama a atenção para o fato de 

que o problema da regulamentação jurídica das nanotecnologias tem um viés cultural. Esse é um problema 

de saúde pública e de direito que ainda não é enfrentado de modo satisfatório, ainda não temos no Brasil, a 

cultura de discutir a regulação  das nanotecnologias, a partir de um olhar inter ou transdisciplinar, que 

possibilite a interação de saber e o “manuseio” do fenômeno do risco. Assim, é essencial que haja 

convivência entre as áreas duras e brandas (física, química, tecnologia etc. e direito, respectivamente), 

conforme Engelmann29 nos adverte, pois assim será possível a transdisciplinaridade, por meio da linguagem, 

o que representará uma abertura epistemológica (necessária).   

A (r)evolução tecnológica oferta à sociedade a possibilidade de inovação, e isso não é diferente no direito 

sanitário. O uso dessa tecnologia está vinculado ao futuro incerto. “Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é 

disperso, nada é inteiro”30, o conhecimento acerca das nanotecnologias e dos seus efeitos não é inteiro, é 

incerto e inseguro. O direito regulatório ainda não consegue dar respostas do tipo jurídicas, na sua atual 

estrutura.  

                                                        
26   Doutoranda em Direito Público (Unisinos, Bolsista CAPES); Mestre em Direito Público (Unisinos); Especialista 
em Direito Sanitário (Unisinos e Universidade de Roma Tre); Bacharel em Direito (Unisinos). Professora do Mestrado 
em Saúde Ambiental da FMU-São Paulo. Contato: koll.gabrielle@gmail.com. 
27 Thiago de Paula Leite (Procurador do Estado de São Paulo, especialista em direito público pela Universidade 
Cândido Mendes). 
28 UNESCO.  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Éthique et Politique des 
Nanotechnologies. Paris, 2007. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951f.pdf . Acesso 
em 23/08/2015.  
29 ENGELMANN, Wilson. O diálogo entre as fontes do Direito e a gestão do risco empresarial gerado pelas 
nanotecnologias: construindo as bases à juridicização do risco. In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; 
ENGELMANN, Wilson (Orgs.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica: Anuário do Programa de Pós-gradução em 
Direito da UNISINOS: Mestrado e Doutorado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, n.9, p. 319-344. 
30PESSOA, Fernando. Mensagem. Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~magno/mensagem.htm . Acesso em 
28/08/2015. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145951f.pdf
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Assim, a pretensão do artigo é analisar o fenômeno do risco vinculado ao uso de tecnologia nano no 

contexto do direito sanitário, a partir de algumas categorias sistêmicas.  

 

  

1. Aportes introdutórios acerca das nanotecnologias no cenário atual 

Nesse item, apresentaremos um breve panorama no que tange às nanotecnologias no contexto brasileiro. 

Primeiramente, abordaremos a tecnologia nano numa perspectiva mais conceitual, posteriormente, a relação 

do uso desse tipo de tecnologia com o  risco sanitário. 

1.1. Contextualizando a Tecnologia nano 

O termo nanotecnologia está vinculado à manipulação de matéria em escala molecular. Pode-se dizer que 

as nanotecnologias estão calcadas no desenvolvimento de procedimentos que fazem uso de nanomateriais. 

Esses materiais possuem uma dimensão inferior a 100 nanômetros (10mn)¹²  31. 

Há multidisciplinaridade, nas nanotecnologias no que diz respeito as suas técnicas, só assim é possível 

dominar partículas com dimensões muito pequenas que apresentam propriedades mecânicas, óticas, 

magnéticas e químicas constantemente inovadoras32. 

Nota-se, pois, que quando o assunto é nanotecnologia as possibilidades conceituais são abrangentes. Pode-

se compreender a tecnologia nano como controle da matéria e os processos em nanoescala, tipicamente, 

mas não exclusivamente, inferiores a 100 nanômetros em uma ou mais dimensões, em que o aparecimento 

de fenômenos dependentes do tamanho, geralmente permite novas aplicações, ou ainda; a utilização das 

propriedades dos materiais em nanoescala, que são diferentes das propriedades dos átomos e moléculas 

individuais e matérias a granel, para criar materiais, dispositivos e sistemas melhores que exploram essas 

novas propriedades33. 

A nanotecnologia pode ser aplicada em praticamente todas as áreas da sociedade, isso demanda 

interdisciplinaridade para sua elaboração e integração de diversas disciplinas; é uma tecnologia que demanda 

epistemologia transdisciplinar e multidisciplinar. Considerando essas características, ela é considerada a via 

para a resolução de muitos dos problemas da atualidade. 34 

A nanociência e a nanotecnologia (N&N), o estudo e a aplicação dessa tecnologia, respectivamente, ganham 

espaço no cenário brasileiro a partir dos anos 2000, quando ocorreram as primeiras iniciativas de reunir 

pesquisadores que já atuavam ou que tinham interesse na área.35  No entanto, a discussão da regulação, na 

ótica jurídica, ainda é recente, incipiente e disciplinar. 

                                                        
31 VON HOHENDORFF, Raquel; ENGELMANN, Wilson. Nanotecnologias aplicadas aos agroquímicos no Brasil. A gestão 
dos riscos a partir do diálogo entre as fontes do direito. Curitiba: Juruá Editora, 2014. 
32 VON HOHENDORFF,Raquel, Nanotecnologias, cit. 
33FRONZA, T.; GUTERRES, S. S.; POHLMANN, A. R.; TEIXEIRA, H.F. Nanocosméticos: em direção ao 
estabelecimento de marcos regulatórios. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, 2007. 
34MEDEIROS, E.S.; PATERNO L.G.; MATTOSO L.H.C. Nanotecnologia. In: Durán N, Mattoso LHC, Morais PC, 
organizadores. Nanotecnologia Introdução, preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo: Artliber, 
2006. 
35FERNANDES, M.F.M., FILGUEIRAS CAL. Um panorama da nanotecnologia no Brasil (e seus macro-desafios). 
Quim. Nova, v. 8, n. 31, 2008, p.2205-2213. 
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É oportuno destacar que o Brasil, desde o ano de 201036 aparece em 13º lugar no ranking dos países que têm 

prioridade para depósito de patentes relacionadas à nanotecnologia. Desde o ano de 2008, ocupa essa mesma 

posição entre aqueles com preferência para depósito de patentes relacionadas à nanobiotecnologia.37 Esse 

contexto revela o forte papel da sociedade brasileira, no desenvolvimento de produtos ou processos 

relacionados à nanotecnologia e à nanobiotecnologia, ou ainda, o interesse das empresas estrangeiras no 

mercado nacional.38 Isso reforça ainda mais a necessidade urgente de regulação e discussão acerca do risco. 

 

1.2 O uso de nanotecnologia e o risco sanitário 

A (r)evolução tecnológica, em especial aquela que concerne às nanotecnologias, desencadeia consequências 

éticas, jurídicas e sociais na sociedade contemporânea. Barreto nos adverte que o uso da capacidade humana 

de criar e produzir em grande escala faz com que as ações da sociedade tecnocientífica provoquem, 

crescentemente, efeitos nocivos que são inseparáveis dos efeitos bons. 

Uma das características das nanotecnologias é a incerteza em relação aos seus efeitos (bons e maus39). Essa 

incerteza afeta também o direito, e esse, por sua vez, coloca em discussão os seus pilares da previsibilidade 

e certeza. Os estudos existentes na atualidade ainda não permitem ou possibilitam sabermos quais são os 

reais efeitos dos nanocompostos, em relação à saúde dos seres humanos.40 Assim, cabe um olhar atento do 

direito, no que se refere ao risco contido nessa relação do uso das nanotecnologias. Assim,  como regular 

ou gerenciar o risco?   

São oportunas as considerações de Aith41 no que tange ao objetivo do direito sanitário: reduzir os riscos de 

doenças e de outros agravos à saúde da população. O autor vai além: é, também, tarefa do direito sanitário 

orientar os poderes públicos a adotarem medidas concretas que possibilitem visualizar os possíveis riscos à 

saúde e as consequentes medidas cabíveis. Nota-se, pois, que é tarefa do direito sanitário gerenciar o risco 

oriundo do uso de tecnologia nano.  

Quando o assunto é nanotecnologia ainda estamos num terreno fértil e bastante desconhecido, 

especialmente no que concerne aos riscos oriundos do uso dessa tecnologia. Não sabemos quais são os 

riscos e tampouco temos um acompanhamento contínuo para avaliação dos riscos (tarefa que é da Vigilância 

Sanitária – monitoramento dos riscos). 

A presença do risco coloca em cheque as certezas, insere-nos num universo de incertezas. Vejamos as 

contribuições de Maturana e Varela42 a esse respeito: 

                                                        
36NUNES, João Pimentel. Pedidos de Patente sobre Nanotecnologia publicados no 1º semestre de 2010. 
INPI/DART/CEDIN/DIESPRO. Alerta Tecnológico nº 29; 2010. Disponível em: 
www.inpi.gov.br/menuesquerdo/...em.../alerta_nano_jan_jun_2010.pdf. Acesso em: 10/05/2016. 
37 NUNES,  João Pimentel. Pedidos, cit. 
38 ROSSI-BERGMAN,  B. A nanotecnologia: da saúde para além do determinismo tecnológico. Cienc Cult, v. 2, n. 60, 
2008, p.54-57.   
39 Grifo da autora. 
40 VON HOHENDORFF, Raquel. Nanotecnologia, cit. 
41AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário – a proteção do direito à saúde no Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
42 MATURANA,  H. R.; VARELA, F. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas do comportamento humano. 
Tradução de Humberto Mariotti. São Paulo: Athenas, 2011. p. 11 
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[...] tendemos a viver num mundo de certezas, de uma perspectividade sólida e 
inquestionável, em que nossas convicções nos dizem que as coisas são da maneira como 
as vemos e que não pode haver alternativa ao que parece certo. Tal é nossa situação 
cotidiana, nossa condição cultural, nosso modo corrente de sermos humanos. 

 

O paradigma da certeza já se tornou uma ficção, o que nos resta é aceitar e trabalhar com as probabilidades 

diante do risco. A nossa tendência é a busca de uma certeza. Entretanto, o risco balança as estruturas dessa 

sólida e inquestionável certeza. O direito tem como uma de suas tarefas, gerenciar o risco. Essa função de 

“gerenciador de riscos” é notória no campo do uso de tecnologia nano na saúde, já que o direito sanitário 

tem a pretensão de gerir os riscos dentro da saúde. 

Conforme De Giorgi43, o controle das indeterminações sempre se mostrou como problema para a 

sociedade. As estruturas da sociedade moderna são paradoxais. Na contemporaneidade reforçam-se, de 

modo simultâneo, a segurança e a insegurança, a determinação e a indeterminação, dentre outros paradoxos.   

Nesse contexto, o risco é uma condição estrutural para os sistemas, notadamente em relação ao direito, 

tendo em vista que o risco sobrecarrega o direito que fixará pressupostos jurídicos que permitam a 

orientação das expectativas no futuro (incerto, impreciso). E é justamente essa orientação em relação às 

expectativas no futuro, que falta ao direito, quando o assunto é o uso de nanotecnologia na saúde. 

Assim, observa-se que na sociedade atual, o sistema do direito tem que dar respostas que ultrapassem as 

tradicionais. Logo, percebe-se que novas demandas (tais como a regulação do uso de tecnologia nano na 

produção de medicamentos, por exemplo) vão surgindo e o direito fundamentado na perspectiva dogmática 

não responde às demandas da sociedade. Esses problemas novos só podem ser afrontados por meio de uma 

análise da complexidade típica da sociedade moderna, a qual permite observar e desvelar os seus paradoxos. 

As contingências da sociedade moderna tornam-na cada vez mais complexa e ilimitadamente mutável, o 

que não é diferente no direito sanitário e nas nanotecnologias. 

Conhecer e pensar não é chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza.44 Dialogar com a 

incerteza, no dizer de Morin, remete-nos à sociedade cuja característica (uma delas) é o risco, na qual já não 

há mais espaço para as certezas. E é nesse contexto da sociedade moderna que o direito sanitário e as 

nanotecnologias estão. O direito precisa dar respostas jurídicas aos riscos, e essas surgem a partir da irritação 

que o sistema jurídico sofre.  

Hodiernamente, quando o assunto é ciência, as dúvidas colocam-se à frente das certezas. A inovação da 

nanotecnologia faz emergir diferentes questões relacionadas a distintas áreas do conhecimento, 

especialmente à área jurídica, em função dos riscos oriundos do seu uso.45  

A ideia de risco fragiliza, para não dizer que elide, um dos alicerces do direito: a segurança jurídica. A partir 

do momento em que admitimos o risco não é mais possível conceber a existência da certeza ou segurança 

jurídica. A regulação do uso de tecnologia nano precisa considerar a incerteza oriunda do risco.  

                                                        
43DE GIORGI, Raffaele. O risco na sociedade contemporânea. Tradução de Cristiano Paixão. Revista CCJ – UFSC, n. 
28, ano 15, junho de 1994, p. 45-54.   
44 MORIN, Edgar. Cabeça bem-feita. Tradução Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.p. 59. 
45 VON HOHENDORFF, Raquel. Nanotecnologia. cit. 



66 

 

Considerando que a regulação de uma nova tecnologia é sempre um risco, especialmente no caso das nanos, 

pode-se cogitar uma regulação baseada em evidência científica, interativa, colaborativa e flexível, esse é um 

modo de enfrentar o risco.46 Explicando: não se quer dizer, com isso, que o direito não decidirá com o seu 

código binário (direito/não direito), mas sim que o que pode irritar o sistema são essas informações oriundas 

das evidências científicas.  

Deve-se observar que, na questão dos nanomateriais, não temos dados sobre os seus impactos na saúde. 

Desconhecemos a toxicidade dos materiais nanotecnológicos, bem como os métodos para realizar os testes 

de toxicidade e os impactos para a saúde, oriundos da manipulação de nanopartículas.47 Essa é uma realidade 

que o sistema do direito precisa considerar para regular o uso da tecnologia nano  em diferentes produtos 

que possam afetar a saúde.  

O elixir da morte (DDT - Dicloro-difenil-tricloretano), do livro “A primavera silenciosa”, de Rachel Carson, 

em 1962, que foi um dos primeiros escritos a chamar a atenção do mundo para os riscos da ciência e da 

tecnologia, ou seja, a relação ciência, inovação e risco não é invenção da modernidade. A presença do risco 

já é uma constante social há décadas, com a qual, o direito, a saúde e a política ainda não sabem lidar.   

Há um descompasso entre o avanço da nanotecnologia e a regulação jurídica (quiçá sanitária).  O legislativo 

e o direito ainda não dão conta de enfrentar a criatividade e evolução humana quando o assunto é tecnologia 

em nano escala. 

 

Considerações finais 

O sistema do direito está sendo constantemente irritado pelo ambiente para promover as alterações das suas 

estruturas internas, no entanto, observa-se que as respostas jurídicas que o sistema do direito tem ofertado 

mostram-se insuficientes, há a necessidade de dialogar com o risco, com as incertezas oriundas das 

nanotecnologias.  

As dificuldades enfrentadas pela vigilância sanitária, no que concerne à regulação e monitoramento dos 

eventos adversos (riscos) das novas tecnologias, traz como incremento da complexidade a ausência, a 

insuficiência ou a incerteza de informações científicas. Nesse contexto, as decisões regulatórias que o sistema 

do direito deve tomar devem levar em conta o princípio da precaução que “propõe o uso controlado de 

tudo que contenha tecnologia nano até que novos resultados sobre a avaliação do risco sejam obtidos, de 

forma a proteger o ambiente e o consumidor”.48  

A evolução científica ocorre de forma mais rápida que a  jurídica. O direito ainda está atrasado, especialmente 

no contexto denso do gerenciamento do risco na seara das nanotecnologias.  Os efeitos e os  riscos da 

tecnologia nano ainda não são totalmente manuseados e conhecidos pelo homem, assim, na incerteza desses 

                                                        
46 DEVALAPALLY, H et al. Role of nanotechnology in pharmaceutical product development. Journal of Pharmaceutical 
Sciences, n. 10, v. 96, n. 10, p. 2.547-2.565, 2007. 
47 VON HOHENDORFF, Raquel. Nanotecnologia. Cit. 
48SCHULTE e SALAMANCA-BUENTELLO, 2007 e VON HOHENDORFF et al., 2013. 
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efeitos observa-se que a única certeza é a da existência do risco. O sistema jurídico carece do processamento 

do risco nas suas estruturas do tipo jurídicas. 
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Introdução 

Se a Constituiçao brasileira impõe o caráter público das sessões de julgamento dos órgãos jurisdicionais 

brasileiros (art. 93, IX), essa obrigação foi amplificada no caso do Supremo Tribunal Federal – STF.  

Através da Lei n. 10.461 de 2002, a TV Justiça foi criada para “divulgação dos atos do Poder Judiciário 

e dos serviços essenciais à Justiça” (art. 1°). Trata-se de um canal público de televisão, não-lucrativo, 

administrado pelo próprio STF e com uma programação restrita a temas do Judiciário. É através deste casal 

que, no 14 de agosto do mesmo ano, iniciou-se a prática de transmitir ao vivo as sessões de julgamento do 

Plenário do STF. 

Muito embora não seja exclusividade da justiça constitucional brasileira a transmissão de tais sessões de 

julgamento,50  no Brasil ela possui o diferencial de ser ao vivo e não submetida a uma aprovação prévia do 

Tribunal. Além disso, o STF também se diferencia por ser a primeira Corte suprema (e/ou constitucional) 

do mundo a possuir um canal no Youube para a retransmissão da programação da TJ Justiça, após assinatura 

de um accordo com a Google Inc. em 2009. 

À época da promulgação da referida Lei, o Ministro Marco Aurélio defendia a transmissão de tais sessões 

de julgamento em nome da transparência do Tribunal e sua aproximação com a sociedade.51 No mesmo 

sentido, outros membros do STF também defendem a transmissão ao vivo das sessões de julgamento em 

nome da visibilidade e da transparência do Tribunal52 - um discurso bastante justificável face a importância 

adquirida pelo STF na atualidade. 

                                                        
49 Doutoranda contratual na Université de Reims Champagne-Ardenne, Mestre em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais 
pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Mestre em Direito Publico pela Université Paris V – Descartes. Bacharel em Direito 
pela Universidade Federal do Paraná.  
50 Sobre o tema, ver: CARTER Edward L.. “Supreme Court Oral Argument Video: A Review of Media Effects Research and 

Suggestions for Study”. Brigham Young University Law Review, 2012, iss. 6, p. 1745 e HO Y Kyu, “Cameras in the Courtroom in 
the Twenty-First Century: The U.S. Supreme Court Learning from Abroad?”. Brigham Young University Law Review. December 
2012, iss. 6, p. 2010-2011. 

51 TV Justiça. Documentário TV Justiça 10 anos. 13.8.2012. Acesso em 1.5.2017. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=CamBItfAuGQ.  

52 Neste sentido: TV Justiça. Documentário TV Justiça 10 anos. 13.8.2012. Acesso em 1.5.2017. URL : 
https://www.youtube.com/watch?v=CamBItfAuGQ; GOMES Joaquim Benedito Barbosa. “Barbosa diz que juízes têm 
mentalidade pró impunidade”. In HAIDAR Rodrigo. Consultor Jurídico. 2.3.2013. Acesso em 1.5.2017. URL: 
http://www.osconstitucionalistas.com.br/joaquim-barbosa-diz-que-juizes-tem-mentalidade-pro-impunidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=CamBItfAuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=CamBItfAuGQ
http://www.osconstitucionalistas.com.br/joaquim-barbosa-diz-que-juizes-tem-mentalidade-pro-impunidade
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Porém, se a transmissão de tais sessões de julgamento possui o mérito de aproximar a justiça 

constitucional da sociedade, ela não é sem riscos. Assim, muito embora o tema mereça um estudo empírico 

mais aprofundado, a transmissão ao vivo das sessões de julgamento do STF pode ser criticada por 

transformar as audiências do Tribunal em um espetáculo (I), incentivar o individualismo de seus membros 

(II) e impactar a qualidade de suas decisões (III). 

 

I. A espetacularização do Tribunal   

Em 2009, o vídeo do então Ministro do STF Joaquim Barbosa e do Ministro Gilmar Mendes discutindo 

agressivamente em plena sessão de julgamentos foi extensivamente divulgado e debatido na mídia.53 Ainda, 

durantes os anos de 2012 e 2013, caracterizados pela Presidência de Joaquim Barbosa no STF e do 

julgamento da ação popular n. 470 (popularmente chamada de “mensalão”), o Plenário do STF foi palco de 

diversas discussões, acusações entre seus membros e discursos agressivos – o que, mais uma vez, atraiu a 

atenção popular. 

Mesmo se episódios como esses não são a regra das audiências do STF, a agressividade dos debates e 

as acusações pessoais realizadas nestes episódios ultrapassam as fronteiras de um debate jurídico – o que 

instiga a reflexão sobre o o estímulo provocado pelas câmeras na sala de julgamentos a este tipo de 

comportamento.54 Na realidade, o sentimento teatral do STF existe pelo simples fato das sessões de 

julgamento serem realizadas publicamente – como indica a doutrina.55 Porém, quão tonificado é este tipo 

de comportante pela amplificação da exposição pública do Tribunal através das câmeras? 

Nos Estados-Unidos, onde há uma forte mobilização em favor da transmissão ao vivo das audiências, 

os membros da Suprema Corte se opõem especialmente em razão deste risco. Como a então Justice Souter 

afirmou: “o poder judiciário nao é uma instituição política nem uma indústria de divertimento.”56 Na 

realidade, o risco da transmissão dos vídeos das audiências é o de fazer prevalecer a lógica do espetáculo 

que não condiz com o Poder Judiciário.57 

Neste sentido, Eros Grau, posicionando-se contra a presença das cêmeras nas salas de audiência, 

já afirmou que o julgamento exige uma enorme serenidade que é dificilmente obtida quando os 

Ministros estao submetidos à uma lógica de mediatização incentivada pelas câmeras.58 Na mesma linha, 

Dalmo de Abreu Dallari afirma que o STF deve transmitir uma atitude de “sobriedade e respeito »59 - o que 

é impossível quando as audiências sao transmitidas ao vivo e integralmente a todos os telespectadores. 

                                                        
53 A título de exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=ioWehAoxoa0 com mais de cem mil visualizações 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vp_gp2F_-U com mais de duzentos e cinquenta mil visualizações.  
54 MEDINA José Miguel. “Juízes do Supremo são mediáticos”. Consultor jurídico. 27.4.2014. Acesso em 1.5.2017. URL: 

http://www.osconstitucionalistas.com.br/juizes-do-supremo-sao-midiaticos.  
55 GARAPON Antoine. Le gardien des promesses: le juge et la démocratie. Paris: Éd. Odile Jacob, 1996, p. 87. 
56 À l’original: “The judiciary is not a political institution, he said, "nor is it part of the entertainment industry." (On Cameras in 

Supreme Court, Souter Says 'Over My Dead Body'”, New York Times, 30.3.1996. Acesso em 1.5.2017 15.2.2016. URL: 
http://www.nytimes.com/1996/03/30/us/on-cameras-in-supreme-court-souter-says-over-my-dead-body.html - tradução da 
autora).  

57 GARAPON Antoine. Le gardien des promesses: le juge et la démocratie. Paris: Éd. Odile Jacob, 1996, p. 87. 
58 GRAU Eros. “O Ministro do Supremo que virou a página”. In NEITSCH, Joana, Gazeta do Povo, 13.4.2012. Acesso em 1.5.2017. 

URL: http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-ministro-do-supremo-que-virou-a-pagina.  
59 DALLARI Dalmo de Abreu. “Publicidade, vedetismo e deslumbramento”. Interesse público, n. 782, jan. 2014.   

https://www.youtube.com/watch?v=ioWehAoxoa0
https://www.youtube.com/watch?v=1Vp_gp2F_-U
http://www.osconstitucionalistas.com.br/juizes-do-supremo-sao-midiaticos
http://www.nytimes.com/1996/03/30/us/on-cameras-in-supreme-court-souter-says-over-my-dead-body.html
http://www.osconstitucionalistas.com.br/o-ministro-do-supremo-que-virou-a-pagina
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Muito embora a chamada espetacularização das sessões de julgamento não consista necessariamente 

um problema por si só – sendo o prejuízo maior à “imagem” da instituição e do Poder Judiciário – fato é 

que ela é porta de entrada para um problema mais grave: o do individualismo dos membros do Tribunal.   

 

II. O incentivo à individualização e politizaçao do Tribunal 

Parcela da doutrina aponta que com a transmissão das sessões de julgamento, os membros do STF se 

transformam em personagens centrais mais concentrados em sua própria imagem do que na elaboração de 

um bom raciocínio jurídico - o que enfraquece a colegialidade da instituição e impõe um raciocício 

perigosamente populista no Tribunal.60 

Em outras palavras, em razão da presença das câmeras na sala de audiência, uma lógica de espetáculo é 

imposta aos membros do STF o que provoca ações teatrais a fim de gerirem sua imagem face ao público. 

Assim, “juízes são promovidos a celebridades, quase onipresentes pela via tecnológica.”61 

 O exemplo maior desta afrimação esta no status político alcançado pelo ex-Ministro Joaquim Barbosa. 

Em razão de sua maneira de conduzir o julgamento da ação penal n. 470 (criticada pelos juristas por seu 

“sensacionalismo” e “mediatização” e venerado pela opinião pública por sua defesa da “moralidade”), ele 

se tornou um dos personagens mais populares du Brasil, sendo inclusive cotada sua candidatura à 

Presidência da República nas eleições de 2014. 62 

Mas se a Constituição e as leis exigem publicidade e transparência na atuação do STF, tal exigência se 

impõe ao processo e ao Tribunal enquanto instituição – e não diretamente aos seus membros.63 O risco é 

de decisões serem proferidas mais em função de sua recepção mediática e popular e menos por razões 

jurídicas.64 E há muito a doutrina alerta para os riscos de um Poder Judiciário que julga em função da opinião 

pública – dado especialmente a imparcialidade, a autonomia e a independência que devem imperar neste 

poder.65 

No que se refere ao processo decisional do STF, este tipo de comportamento é prejudicial à 

colegialidade e à unidade da instituição. Neste sentido, mesmo o ex-Ministro Joaquim Barbosa reconheceu 

que este modelo de julgamento impede uma deliberação fundada no diálogo entre os Ministros. Segundo 

afirma, “a individualidade prevalece sobre o colegiado” – o que impede que seja proferida uma única e 

harmoniosa decisão.66 

                                                        
60 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 47. 
61 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 47. 
62 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 48. 
63 MOREIRA Barbosa. “A justiça no limiar de novo século”. Rev. TRT 9 Região. Curitiba, v. 17, n. 1, jan/dez 1992, p. 131. 
64 MOREIRA Barbosa. “A justiça no limiar de novo século”. Rev. TRT 9 Região. Curitiba, v. 17, n. 1, jan/dez 1992, p. 

131. 
65 SCHREIBER Simone. “Notas sobre o princípio da publicidade processual no processo penal”. Revista SJRJ. Rio de 

Janeiro, v. 20, n. 36, abr. 2013, p. 13. 
66 GOMES Joaquim Benedito Barbosa. “Superexposição contamina julgamentos no STF, diz Barbosa”. Consultor 

Jurídico, 25.1.2014. Acesso em 2.5.2017. URL: http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-

julgamentos-stf-joaquim-barbosa  

http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-julgamentos-stf-joaquim-barbosa
http://www.conjur.com.br/2014-jan-25/superexposicao-contamina-julgamentos-stf-joaquim-barbosa
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Como explica Conrado Hübner Mendes, em uma audiência realizada a portas fechadas é mais facil de 

obter um consenso, mudanças de opinião ou reconhecer um erro.67 A partir do momento em este processo 

é público, o debate se torna enrijecido e mudanças de opinião são mais difíceis. Assim, fato é os debates 

júridico-argumentativos se tornam raros e os Ministros trazem seus votos já prontos para as sessões de 

julgamento. Consequentemente, o Tribunal não decide enquanto instituição única, mas como o somatório 

dos votos de seus membros.68 

Em realidade, por adotar um modelo de deliberação colegiada externa (ou seja, em presença do público 

e nao à portas fechadas) com espaço para a existência de opiniões divergentes, o STF já se fundamenta mais 

sobre os indivíduos que o compõem do que sobre a instituição em si. 69 Mas tais críticas já existentes antes 

mesmo da criação da TV Justiça são amplificadas a partir do momento que o Tribunal e os debates entre 

seus membros sao expostos, sem edição, ao público. 

 

III. A ausência de claridade das decisões 

Finalmente, na medida em que a unidade e a harmonia de uma decisão são condições de claridade e de 

inteligibilidade, sua ausência torna o entendimento do STF por vezes incompreensível. Assim, o excessivo 

individualismo do Tribunal, reenforçado pela presença das câmeras nas salas de julgamentos, expõe um 

terceiro problema: o da obscuridade das decisões do STF. Assim, através da transmissão ao vivo de suas 

audiências o STF alcança o efeito inverso do pretendido: a opacidade da justiça constitucional.  

A apresentação institucional do resultado de uma deliberação colegial com a presença de opiniões 

divergentes segue, tradicionalmente, dois modelos: o per curiam (texto unico) ou o per seriatim (texto 

composto).  

No primeiro caso, é divulgada a decisão do Tribunal acompanhada do eventual(is) voto(s) dissidente(s) 

– o que faz com que exista a ratio decidendi da decisão do Tribunal e a ratio decidendi da opinião divergente que 

poderá, futuramente, se tornar a ratio de outras decisões. No segundo caso, o acordão é composto de 

diversas opiniões e intervenções dos membros do Tribunal – o que torna a compreensão da ratio decidendi 

do Tribunal mais difícil.70 

O STF, em razão de sua característica individualista, adota o segundo modelo: o dispositivo do acordão 

é publicado acompanhado da sucessão de opiniões e intervenções de cada Ministro.71 Assim, mesmo que o 

resultado do julgamento tenha sido por unanimidade, a argumentação adotada por cada um dos Ministros 

pode ser absolutamente distinta. O dispositivo do acordão é unico, mas a argumentação juridíca é variavel 

e heterogênea. 72  

                                                        
67 CARVALHO Luiz Maklouf. “Data Venia, o Supremo”. Revista Piauí. Agosto 2010. Acesso em 2.5.2017. URL : 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/data-venia-o-supremo/ 
68 SILVA Virgílio Afonso da. “Deliberação e diálogo no STF”. Revista de Direito Administrativo, v. 250, 2009, p. 217. 
69 GARAPON Antoine. Le gardien des promesses: le juge et la démocratie. Paris: Éd. Odile Jacob, 1996, p. 87. No mesmo sentido: 

SCHAUER Frederick, ZECKHAUSER Richard. “Regulation by Generalization”. 1 Regulation & Governance. N. 68, 2007. 
70 VALE André Rufino do. “É preciso repensar a deliberação no Supremo Tribunal Federal”. Consultor Jurídico. 1.2.2014. Acesso 

em 2.5.2017. URL: http://www.osconstitucionalistas.com.br/e-preciso-repensar-a-deliberacao-no-supremo-tribunal-federal.  
71 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 38. 
72 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

http://piaui.folha.uol.com.br/materia/data-venia-o-supremo/
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Como afirmado, a adoção de um modelo de deliberação externo, com a presença de opiniões 

divergentes e a transmissão de tais audiências através da TV Justiça criam um ambiente propício para a 

transformação das audiências em espetáculos e Ministros em celebridades. Por consequência, as sessões 

plenárias se tornam também o espaço para longas exposições argumentativas excessivamente detalhadas e 

que por vezes extrapolam em muito o tema jurídico. Assim, “ existe um apego à beleza literária e, sobretudo, 

à erudição dos votos, e pouca atenção à especificidade dos fatos de cada caso”. 73  Por consequência, o 

conhecimento do conteúdo das decisões proferidas pelo STF é menos acessível.    

A titulo de exemplo, a opinião do Ministro Marco Aurélio na ação relativa ao aborto de fetos 

anencéfalos inicia-se com uma citação do sermão do primeiro domingo do advento, de um padre católico, 

a respeito do tempo – o que não possui nenhuma relevância jurídica para a questão jurídica analisada – e 

prossegue com uma análise de dados sobre o número destes fetos no mundo – o que, mais uma vez, é 

pouco relevante para a análise do caso concreto.74 

Assim, Marcelo Lamy afirma que “os próprios julgadores transformaram a exposição pública em uma 

palestra, em uma colocação de uma sabedoria e erudição, deixando de lado a explicação, para o povo, do 

que está sendo decidido”.75 Não é, portanto, raro encontrar em um acórdão longas exposições sobre temas 

da história do pensamento jurídico ou mesmo uma compilação de diferentes opiniões da doutrina jurídica 

nacional e estrangeira sobre o tema. E tudo isso agravado por uma linguagem jurídica pouco acessiva a um 

público de não juristas.  

No caso dos fetos anencéfalos mencionado anteriormente, 110 notas de rodapé foram utilizadas para 

apresentar as obras jurídicas utilizadas, legislação complementar e os debates das audiências públicas 

realizadas. Ainda, para o princípio da laicidade no direito constitucional brasileiro, 10 páginas foram a ele 

dedicadas – mesmo se este tema já foi exaustivamente analisado em outros casos. Enfim, o que também é 

frequente é a utilização de expressões ou citações estrangeiras – como as em espanhol e italiano presentes 

neste acordão. 76 

Ainda, a extensão das decisões é outro fator importante. Como indicado pelo próprio STF, desde a 

transmissão ao vivo das audiências da sessão plenária houve um aumento de cerca de 59% na quantidade 

de páginas de um acordão para uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito embora a causalidade de tal 

aumento possa ser debatida, fato é que a motivação de uma decisão se relaciona pouco com sua extensão e 

mais como sua qualidade e inintengibilidade.77 A título de exemplo, a decisão sobre a união homoafetiva é 

                                                        
Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 38. 

73 VALE André Rufino do. “É preciso repensar a deliberação no Supremo Tribunal Federal”. Consultor Jurídico. 1.2.2014. Acesso em 
2.5.2017. URL: http://www.osconstitucionalistas.com.br/e-preciso-repensar-a-deliberacao-no-supremo-tribunal-federal.  

74 ADPF 54, Min. Marco Aurélio, 12.4.2012. 
75 HENRIQUES Andréa, “Único a transmitir sessões ao vivo, STF fica entre transparência e espetáculo”. Uol, 7.9.2009. Acesso em 

2.5.2017. URL : 
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/42921/unico+a+transmitir+sessoes+ao+vivo+stf+fica+entre+transp
arencia+e+espetaculo.shtml.  

76 ADPF 54, Min. Marco Aurélio, 12.4.2012. 
77 FONTE Felipe de Melo. “Votos do STF são cada vez mais para o grande público”. Consultor jurídico, 20.5.2013. Acesso em 

2.5.2017.. URL: http://www.conjur.com.br/2013-mai-20/felipe-fonte-votos-stf-sao-dirigidos-cada-vez-grande-publico.  
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composta de aproximadamente 600 páginas – o que é inadimissível para a realidade de outras cortes 

constitucionais. 

Segundo esta mesma pesquisa, se de um lado os Ministros se justificam mais, eles decidem 34% menos 

– constatação essa extremamente grave para um Tribunal jás obrecarregado de casos.78  

Assim, a transmissão das sessões de julgamento do STF não necessariamente é um instrumento de 

transparência do Tribunal se os Ministros utilizam uma linguagem compreensível apenas para um público 

de juristas. Na realidade, pela espetacularização das audiências, vende-se a ideia de uma instituição 

transparente; mas o conhecimento do público – que permitira um verdadeiro “controle externo” do 

Tribunal – permanece inalterado.79  

 

Conclusão  

A transmissão ao vivo das sessões de julgamento do STF contribuiu para transformar o Tribunal em 

uma instituição política submetida à uma lógica de sensacionalismo que reforça o caráter político do 

Tribunal, além de prejudicar a a colegialidade e a inteligibilidade de suas decisões.  

Muito embora o discurso da transparência seja o argumento utilizado em favor da TV Justiça, fato é 

que a prática não acompanha a teoria. Em primeiro lugar; como indicado, “a aproximação prometida por 

meio da presença de câmeras nos tribunais pode ser em última análise falaciosa, na medida em que o objeto 

tende a se alterar diante do observador”.80  

Em segundo lugar, pelo incentivo à individualização do Tribunal, decisões mais longas e mais complexas 

vêm sido produzidas – o que pouco contribui para uma transparência de qualidade. Afinal, a transparência 

não é um fim, mas um instrumento que permite o conhecimento e controle do que esta sendo feito. O 

excesso de informação pode ser tão opaco e obscuro quanto sua ausência.  

Em terceiro lugar, a transmissão de sessões nas quais, na maioria das vezes, os Ministros se limitam a 

ler os votos anteriormente já redigidos ou a comunicar decisões previamente tomadas em uma reuniao 

interna secreta81 pouco contribui à transparência do Tribunal. E mais: demonstram que o próprio Tribunal 

possui suas ressalvas quanto à deliberação feita frente às câmeras. 

Em realidade, as câmeras nas sessões de julgamento apenas contribuem para mascarar o fato que o STF 

é pouco transparente naquilo que realmente interessa à uma justiça constitucional imparcial, independente 

e comprometida com o cenário jurídico.  É preciso direcionar as câmeras para as relações ainda obscuras 

entre os membros do STF e a classe política, o lobbying realizado através da figura do amicus curiae, a não 

motivação construção da pauta do Tribunal – entre outros muitos exemplos.  

  

                                                        
78 FONTE Felipe de Melo. “Votos do STF são cada vez mais para o grande público”. Consultor jurídico, 20.5.2013. Acesso em 

2.5.2017.. URL: http://www.conjur.com.br/2013-mai-20/felipe-fonte-votos-stf-sao-dirigidos-cada-vez-grande-publico. 
79 MOREIRA Barbosa. “A justiça no limiar de novo século”. Rev. TRT 9 Região. Curitiba, v. 17, n. 1, jan/dez 1992, p. 131. 
80 MACHADO Joana de Souza. “Luz, câmera, jurisdição: tecnologia de comunicação e o mito da justiça transparente no Brasil”. 

Boletim Cedes, jul./set. 2013, p. 38. 
81 A titulo exemplificativo, em 2007, pouco antes do julgamento da ação conhecida como «3mensalão », a Ministra Ellen Gracie 

convocou uma audiencia secreta com os demais Ministros do Tribunal para debater os detalhes do processo (Supremo tenta 
reunião secreta, sem sucesso”, O Estado de São Paulo, 22/08/2007, Nacional, p. A6). 

http://www.conjur.com.br/2013-mai-20/felipe-fonte-votos-stf-sao-dirigidos-cada-vez-grande-publico
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1.INTRODUÇÃO  

O presente artigo visa analisar os aspectos gerais do judicial review e do ativismo judicial, bem como 

suas implicações no tocante as aspirações sociais, tendo como foco o fortalecimento dessa tendência no 

Brasil. Ressalta-se que, nos últimos anos, houve uma intensificação no ideal de um judiciário forte, capaz de 

resolver as principais demandas da sociedade de forma equilibrada e justa, de maneira que a crise de 

representatividade dos parlamentos poderia ser suprida mediante uma presença maior do poder judicial.  

Ocorre que, sendo o judiciário uma instância historicamente conservadora, não parece se tratar do 

meio mais adequado para que as grandes conquistas da sociedade sejam devidamente concretizadas. Ainda 

que se verifiquem decisões avançadas no campo dos direitos individuais, o poder judicial, como uma 

expressão das classes dominantes, tende a recuar em matérias que abrangem os interesses econômicos, de 

modo que, ao afastar a participação popular e o debate político, privatizam as discussões das matérias que 

envolvem toda a sociedade, restringindo-as a um pequeno grupo de pessoas que nem sempre possui a 

habilidade técnica para a resolução dos problemas apresentados.  

Nesse sentido, o presente artigo visa demonstrar, mediante uma análise do processo evolutivo do 

ativismo judicial, como as consequências do reforço das práticas judiciárias, no que se refere principalmente 

ao campo das atividades políticas, vem trazendo sérios prejuízos a ampliação do debate popular, posto que, 

ao prevalecer entendimentos que tem como base somente técnicas relativas ao direito, determinadas 

questões cruciais deixam de ser avaliadas, uma vez que não são devidamente consideradas pela atuação 

jurídica.  

Diante disso, para o melhor entendimento da matéria é imprescindível à compreensão desse 

processo que vem transformando, de forma emblemática, toda a configuração e as funções típicas e atípicas 

                                                        
82 Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia/MG - Brasil, advogado e docente nos cursos 

de graduação e pós graduação em direito da Faculdade Pitágoras em Uberlândia/MG e da graduação da Faculdade 
Santa Rita de Cássia na cidade de Itumbiara/GO, além de ser professor do curso de pós graduação da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/Minas).  
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dos entes vinculados aos Estados contemporâneos, sobretudo aqueles que se fundamentam na perspectiva 

do judiciário como poder estatal.  

 

2. O JUDICIAL REVIEW  E A CONSOLIDAÇÃO DO ATIVISMO JUDICIAL. 

O judicial review, em sua acepção moderna, tem sua origem nos Estados Unidos com os chamados 

pais fundadores da América, que a partir de 1.787 buscaram estabelecer os fundamentos do papel 

constitucional dos tribunais, uma vez que já possuíam uma visão extremamente cética em relação às regras 

do sistema majoritário83.  Nesse período, a idéia de judicialização estava em consonância com a posição de 

que somente um judiciário forte seria capaz de declarar todos os atos contrários à Constituição, de maneira 

que se inicia um processo de consolidação da própria ideia de controle de constitucionalidade, cujo marco 

se deu com o famoso caso ocorrido em 1.803, que ficou conhecido como Marbury X Madison84.  

Com o fortalecimento da judicialização nos Estados Unidos, outros países iniciam, até mesmo por 

influência do modelo norte americano, uma prática de robustecimento do poder judiciário, o que gerou, 

inclusive, uma tendência nos países latinos americanos e em outras regiões do mundo.   

Da ideia de judicialismo, surge também nos Estados Unidos, entre os anos de 1.950 e 1.960, o que 

se denominou como ativismo judicial, que conforme muito bem ilustra o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal brasileiro Luís Roberto Barroso, está “associada a uma participação mais ampla e intensa do 

Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação 

dos outros dois poderes.”85 

O Brasil, seguindo essa tendência, vem se consolidando como um país que se verifica inúmeras 

posturas que poderiam ser consideradas ativistas86, de maneira que cada vez mais se observa uma vasta 

presença por parte do judiciário na vida dos cidadãos, incluindo em decisões que envolvem o próprio 

funcionamento da administração pública.  

                                                        
83 Nas escritas de Torbjorn Vallinder: “the American Founding Fathers of 1.787 had taken a more skeptical view 

toward strict majority rule and were consequently much more interested in the constitutional role of the courts. In 
The Federalist Papers (no.78) Alexander Hamilton stated that the judiciary is beyond comparison the weakest of 
the three departments of power and that the general liberty of the people can never be endangered from that 
quarter”. TATE, C. N., VALLINDER, T. (Ed.). The global expansion of Judicial Power. New York: New York 
University Press, 1997, p. 16.  

84 Idem, p. 17. 
85 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no Brasil Contemporâneo. 

Disponível em <http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial.pdf>. Último acesso em: 29 abr. 
2017, p. 10.  

86 Conforme expõe Barroso, no Brasil, há diversos precedentes de postura ativista do STF, manifestada por diferentes 
linhas de decisão das quais se incluem: a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 
contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário, como se passou em 
casos como o da imposição de fidelidade partidária e o da vedação do nepotismo; b) a declaração de 
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os de 
patente e ostensiva violação da Constituição, de que são exemplos as decisões referentes à verticalização das 
coligações partidárias e à cláusula de barreira; c) a imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, tanto 
em caso de inércia do legislador – como no precedente sobre greve no serviço público ou sobre criação de 
município – como no de políticas públicas insuficientes, de que têm sido exemplo as decisões sobre direito à saúde 
-  Idem, p. 10.  

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial.pdf
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Todavia, apesar de haver pontos positivos na intensificação da atividade judicial, deve-se salientar 

que tal tendência vem sendo objeto de inúmeros debates, uma vez que ainda não parecem claros sobre quais 

seriam os limites de atuação do poder judiciário, de modo que, em muitos casos, surgem dúvidas sobre quais 

matérias a apreciação jurisdicional deve efetivamente incidir sem que haja interferência nos demais poderes 

ou um desequilíbrio no âmbito das relações institucionais.  

Isso porque, as concepções voltadas ao ativismo judicial, que decorrem de uma “evolução” do 

processo do judicial review, na verdade, apesar de decisões que poderiam ser consideradas avançadas, em 

determinadas hipóteses, tem como “pano de fundo”, um esvaziamento das instituições democráticas 

majoritárias, o que, de certa forma, expõe também um processo de despolitização da sociedade que não 

mais busca suas conquistas a partir do debate político, mas sim pela via da ciência técnica do direito e 

consequentemente da legalidade. Além disso, é importante salientar, que o desenvolvimento das concepções 

basilares da democracia passa necessariamente por uma nova visão de Estado, que é transformado e 

redefinido pela presença da sociedade civil e não somente com referências de modelos alheios inseridos em 

uma teoria geral.87  

Por essa razão, torna-se imprescindível compreender como o processo da legitimidade ampliada do 

poder judiciário vem provocando determinados conflitos no tocante a atuação das instituições estatais, 

tendo em vista que a construção democrática implica necessariamente na participação popular, o que, de 

certo modo, fica restrita quando certas matérias são decididas unicamente pela instância judicial.  

 

3.MAXIMALISMO E MINIMALISMO JUDICIAL  

O ativismo judicial que se origina como paradigma do processo de judicialização, vem sendo 

analisado sobre diversas perspectivas, no sentido de que em muitos casos, vem transferindo o debate público 

para o Judiciário, de maneira que os demais Poderes se isentam de suas responsabilidades.  

Desse modo, explana Alexandre Garrido da Silva: 

[...] a judicialização promove o “entrincheiramento constitucional de direitos” e, neste 

sentido, tanto o Executivo quanto o próprio Poder Legislativo podem, mediante o apoio 

(deliberado) a esta estratégia de transferência de poderes, retirar temas controvertidos do 

debate público, onde dificilmente seriam decididos em sentido favorável, seja porque não 

há consenso possível, seja porque os custos da decisão pelo Judiciário são politicamente 

menos custosos.88 

No entanto esta comodidade por parte dos demais Poderes, que delegam ao Judiciário a resolução 

dos problemas controvertidos, ao enfraquecer o debate público, criam outro dilema, que é até onde o 

exercício da tutela jurisdicional não transgride os princípios básicos da democracia. Diante disso, a forma 

de atuação judicial, no que tange ao pronunciamento de questões controversas na sociedade, poderá ser 

analisada por, pelo menos, duas perspectivas que são: o minimalismo e o maximalismo. 

                                                        
87 WOLKMER. Antônio Carlos. Elementos para uma crítica do Estado. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris. 1990, p. 58. 
88 SILVA, Alexandre Garrido da. Minimalismo, democracia e expertise. Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro, n. 

12, 2008, p. 120.  
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Os minimalistas, segundo Cass Sunstein89, por uma questão de princípio, não tomam decisões que 

envolvem grandes controvérsias. Eles preferem evitar tomar posições sobre a as questões mais 

controvertidas da lei constitucional. Já os maximalistas “erguem pretensões doutrinárias em suas decisões 

ao elaborarem regras e teorias constitucionais filosóficas gerais para a solução de casos futuros”.90 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, em consonância com os ideais 

neoconstitucionalistas, vem se posicionando a favor de uma tendência maximalista, com interpretações 

voltadas ao perfeccionismo da aplicação da Carta Magna, com valorização aos princípios constitucionais 

tácitos e expressos e com amplos efeitos futuros. Isso porque, como bem pontua Alexandre Garrido da 

Silva as características do neoconstitucionalismo “são importantes para a classificação dos posicionamentos 

dos ministros do STF em seus votos” e, em sentido mais amplo, “como manifestações de uma visão 

perfeccionista sobre a leitura, interpretação e aplicação do texto constitucional nos casos constitucionais 

difíceis”.91  

No entanto, observa-se que as decisões de caráter ativista do Supremo se limitam basicamente a 

questões de direitos individuais, sendo que as de caráter social, somente são atendidas, na medida em que 

não haja desestabilização nos interesses particulares do poder econômico. Tal fator pode ser constatado, 

inclusive, na “esfera da juridicidade privada”, em que se estabelece uma falsa igualdade entre os desiguais, 

com o intuito de ao final, atender aqueles que possuem o controle social, ou seja, conforme destaca Alysson 

Mascaro92, trata-se de uma constituição “de um poder social efetivo de subordinação das classes econômicas 

exploradas”, sem que haja qualquer preocupação em construir uma sociedade com valores voltados a 

integração.  

Do mesmo modo, para verificar qual seria a melhor posição, no que se refere ao maximalismo e ao 

minimalismo, deve-se indicar qual poder realmente o Judiciário representa. Tratando-se do regime 

democrático o exercício do chamado “poder invisível”93, faz com o que, conforme explicita Norberto 

Bobbio, a “democracia considerada, pelo menos idealmente, como a melhor forma de governo” seja acusada 

muitas vezes de “não manter suas promessas”, como por exemplo, “a promessa de eliminar as elites do 

poder”.94   

                                                        
89 SUNSTEIN, Cass. Radicals in robes: why extreme right-wing Courts are wrong for America. New York: Basic Books, 

2005, p. 27.  
90 Op cit, p. 115.  
91 Idem, p. 123.  
92 MASCARO. Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 85. 
93De acordo com o que elucida Norberto Bobbio o “poder invisível pode assumir várias formas, que numa primeira 

aproximação podem ser distintas com respeito à diferente relação que cada uma delas tem para com o poder 
público. [...]Existe, antes de tudo, um poder invisível dirigido contra o Estado, um poder que se constitui no mais 
absoluto segredo para lutar contra o Estado. Fazem parte dele as associações de delinquência, as grandes 
organizações criminais [...]. Em segundo lugar, o poder invisível forma-se e organiza-se não apenas para combater 
o poder público, mas também para tirar benefícios ilícitos e buscar vantagens que uma ação feita a luz do sol não 
conseguiria. [...]Existe finalmente, o poder invisível como instituição do Estado: os serviços secretos, cuja 
degeneração pode dar vida a uma verdadeira forma de governo oculto”. BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder 
em crise. 4. ed. Trad. João Ferreira; revisão técnica Gilson César Cardoso. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1999, p.209-210. 

94 Idem, p. 209.  
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Neste diapasão, havendo o risco de o Judiciário estar a serviço do exercício do “poder invisível”, 

que são os verdadeiros controladores do Poder estatal, poderá uma concepção maximalista trazer sérias 

consequências ao desenvolvimento da democracia no país.  Mesmo porque, quando se trata do 

amadurecimento do processo democrático, cabe destacar que os modelos científicos de racionalidade 

construídos pelos paradigmas atuais não são suficientes para a construção de uma visão alternativa de 

Estado, que seja capaz de contemplar de forma plena uma atuação participativa da sociedade e que privilegie 

um amplo espaço de articulação dialética.95  

Na verdade torna-se evidente que a atuação do poder judicial mediante o fortalecimento do controle 

de constitucionalidade e da constitucionalização de direitos, conforme lembra Ran Hirschl, “resultam de um 

pacto estratégico liderado por elites políticas hegemônicas continuamente ameaçadas, que buscam isolar 

suas preferências políticas contra mudanças em razão da política democrática [...]”.96    

Como muito bem explica Alexandre Garrido da Silva ao expor os postulados responsáveis pela 

orientação metodológica da judicialização da política elaborado por Hirschl:  

Hirschl enumera três postulados responsáveis pela orientação metodológica de sua 

abordagem sobre o tema da judicialização da política. O primeiro postulado 

metodológico afirma que a transferência progressiva de poderes do Legislativo para o 

Judiciário, assim como para outras instâncias administrativas de decisão cujo 

representantes são eleitos democraticamente – agências administrativas independentes 

ou agências reguladoras, por exemplo – não pode ser estudada separadamente das lutas 

políticas, econômicas e sociais que modelam o sistema jurídico político de uma 

determinada sociedade. Em segundo lugar, as instituições políticas e jurídicas (bem como 

suas reformas) promovem efeitos distributivos diferenciados, isto é, elas tendem, 

inevitavelmente a privilegiar mais alguns grupos e indivíduos do que outros. Por último, 

em regra os diferentes atores políticos, econômicos e jurídicos tendem a agir 

estrategicamente no sentido de apoiar a consolidação de estruturas institucionais que 

beneficiarão na maior medida possível os seus próprios interesses particulares ou 

corporativos.97 

Neste sentido parece falha a ideia de um Judiciário “heroico” livre de influências externas e fiel a 

Constituição. É óbvio também que o Legislativo, também não representa, em muitas situações, os interesses 

reais da população, porém, trata-se de um Poder que, por ser composto de agentes com cargos eletivos, são 

mais suscetíveis às pressões populares e mais abertos às discussões presentes no regime democrático. 

É de se compreender que, conforme expõe Conrado Hubner Mendes98 “a representação não se 

esgota na eleição”, portanto, “o parlamento representativo como realização do autogoverno é tão perigoso 

quanto simplista.” Diante disso, pode parecer que uma saída para resolver o conflito da legitimidade 

institucional para decidir sobre questões cruciais que envolvem a sociedade poderia estar presente em uma 

relação dialógica entre o Judiciário e o Legislativo.  

A busca por uma resposta certa conjugada com os ideais democráticos por meio do diálogo entre 

os poderes, como propõe Hubner Mendes, pode parecer uma solução adequada ao problema da 

                                                        
95 WOLKMER. Elementos para uma crítica do Estado. 1990, p. 58 
96 SILVA. Minimalismo, democracia e expertise. Revista de Direito do Estado. 2008, p. 119. 
97 Ibidem, p. 119.  
98 MENDES, Conrado Hübner. Direitos Fundamentais, Separação de Poderes e Deliberação. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

167.  
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legitimidade, porém, ainda assim é insuficiente, quando se verifica que o ordenamento jurídico brasileiro 

concede poderes bastante amplos ao Judiciário, de modo que haja o prevalecimento de posições construídas 

a partir de uma perspectiva antimajoritária. A construção de uma teoria dialógica, capaz de resolver os 

problemas de legitimidade institucional, passa, inevitavelmente, pela discussão do exercício do Poder e dos 

interesses das classes dominantes, pois, seria necessário, além de uma mudança no ordenamento jurídico, o 

rompimento da ordem vigente, posto que o diálogo, somente se torna legítimo, quando os Poderes 

envolvidos não estão, predominantemente, defendendo as mesmas posições, que geralmente, são contrárias 

as demandas populares.   

Perante esta perspectiva, ainda que a corte jurisdicional “não decida no vácuo, livre de quaisquer 

constrangimentos” 99as pressões políticas sobre o Congresso são muito mais eficazes, de modo que, 

aparentemente, com exceção de alguns casos de interação constitucional que trouxeram resultados no 

âmbito legislativo, o verdadeiro diálogo que se pode verificar é o da conveniência política por parte do 

Parlamento, que delegaram ao poder judicial as demandas capazes de gerar prejuízos eleitorais.  

Em face de tal cenário, a discussão do maximalismo e do minimalismo estará condicionada a 

conveniência dos interesses de grupos dominantes e, desse modo, a ampliação do poder jurisdicional não 

parece a melhor resposta para solucionar a questão da legitimidade institucional, uma vez que o Judiciário, 

sendo sintoma das relações predominantemente capitalistas, está limitado para assumir o papel de expoente 

de modificador da realidade existente, tendo se em vista que as mudanças sociais passam, necessariamente, 

pela discussão política e pelas pressões populares. 

 

4. O NEOCONSTITUCIONALISMO NA CONSOLIDACAO DO ATIVISMO JUDICIAL 

A medida em que houve o desenvolvimento da sociedade capitalista contemporânea, embora fosse 

mantida a ideia de tripartição dos Poderes estatais, as definições de funções típicas e atípicas de cada Poder, 

passam, de certo modo, a serem relativizadas, sobretudo, no que tange a atuação do Judiciário, que expande 

sua presença, inclusive na esfera que, anteriormente, cabiam, de forma exclusiva, aos Parlamentos. Esse fato 

ocorre por não haver uma exclusividade das funções exercidas pelos Poderes estatais, posto que, como bem 

destaca José dos Santos Carvalho Filho100, embora tenham suas funções normais ou típicas, os Poderes 

desempenham também funções que materialmente deveriam pertencer a Poder diverso, também chamada 

de funções atípicas, sempre, é óbvio, que a Constituição o autorize.  

Na verdade, conforme já demonstrado, a atuação do Judiciário de forma mais ampla, apesar de ser 

algo novo no Brasil, já estava presente nos Estados Unidos desde o século XVIII, o que, trouxe inúmeras 

discussões a respeito do tema.  Interessante observar, que, aparentemente a ideia de uma atuação mais 

relevante do Poder Judiciário, estaria em consonância com os valores constitucionais da sociedade moderna, 

uma vez que, conforme defendeu pensadores como Ronald Dworkin101, o Legislativo, devido às pressões 

                                                        
99 Idem, p. 167. 
100 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumens Júris, 2004, 

p.03.  
101 DWORKIN. Ronald. A leitura moral da Constituição e a premissa majoritária. In: DWORKIN, R. O direito da liberdade: 
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políticas, não seria o Poder mais hábil a realizar aquilo que o renomado doutrinador estadounidense, 

denominou como “leitura moral da Constituição”.102    

Isso se dá até mesmo pelo fato de que a própria noção de neoconstitucionalismo, que se caracteriza 

pelo encontro entre a Ciência Jurídica e a Filosofia do Direito, exige uma nova perspectiva da atuação do 

Judiciário em relação aos fenômenos jurídicos, de modo que a aplicação do Direito se torne compatível com 

a realidade.  De acordo com Luís Roberto Barroso:  

[...] o novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo é, em parte, produto desse 

reencontro entre a ciência jurídica e a filosofia do Direito. Para poderem beneficiar-se do 

amplo instrumental do Direito, mirando do plano ético para o mundo jurídico. os valores 

morais compartilhados por toda a comunidade, em dado momento e lugar, materializam-

se em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, explícita ou 

implicitamente. Alguns nela já se inscreviam de longa data, como a liberdade e a 

igualdade, sem embargo da evolução constante de seus significados. Outros, conquanto 

clássicos, sofreram releituras e revelaram novas sutilezas, como a democracia, a República 

e a separação de Poderes. Houve, ainda, princípios cujas potencialidades só foram 

desenvolvidas mais recentemente, como o da dignidade da pessoa humana e o da 

razoabilidade. Por sua importância e alcance prático na atualidade jurídica, faz-se breve 

registro acerca de cada um deles.103 

No mesmo sentido retrata Daniel Sarmento:  

No neoconstitucionalismo, a leitura clássica do princípio da separação de poderes, que 

impunha limites rígidos à atuação do Poder Judiciário, cede espaço a outras visões mais 

favoráveis ao ativismo judicial em defesa dos valores constitucionais. No lugar de 

concepções estritamente majoritárias do princípio democrático, são endossadas teorias 

de democracia mais substantivas, que legitimam amplas restrições aos poderes dos 

legisladores em nome dos direitos fundamentais e da proteção das minorias e possibilitem 

a sua fiscalização por juízes não eleitos.104  

Todavia, apesar de parecer algo bastante satisfativo para a resolução das demandas que surgem na 

sociedade, incluindo-se ai os chamados hard cases (casos difíceis), o papel mistificador conferido ao Poder 

Judiciário poderá provocar também inúmeros problemas que não foram observados por parte dos 

defensores desse posicionamento. No caso do Brasil, isso ocorre, até mesmo em decorrência da forma em 

que o direito se desenvolveu no país, que surge de um lado com “a sufocação do direito nativo informal e 

a imposição de uma regulamentação alienígena; de outro, a consolidação de um estatuto normativo montado 

                                                        
a leitura moral da Constituição norte-americana. Tradução de Marcelo B. Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
p. 53.  

102Segundo a acepção de Dworkin é necessário que se faça aquilo que se denomina como “leitura moral” da 
Constituição, de modo em que as soluções institucionais ao problema deverão ser realizadas por aquela estrutura 
“que produz as melhores respostas para a pergunta (de caráter essencialmente moral) de quais são efetivamente as 
condições democráticas e que melhor garante uma obediência estável a essas condições.” Continua a dizer o 
renomado doutrinador que, apesar de o legislativo, aparentemente, ser o mais favorável para decidir sobre os limites 
morais do seu poder, “outras considerações podem favorecer a conclusão oposta, entre elas, podemos mencionar 
o fato de que os legisladores são vulneráveis e pressões políticas dos mais variados tipos, tanto pelo lado financeiro 
quanto pelo lado político propriamente dito, de tal modo que o poder legislativo não é o veículo mais seguro para 
a proteção dos direitos de grupos poucos populares”. Idem, p. 52-53.  

103 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. São Paulo: Saraiva; 2009; p. 250.  

104 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: SARMENTO, Daniel (Coord.). 
Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. São Paulo: Lumen Juris, 2009, p. 119.  
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para defender os interesses da Coroa e colocados em ação por uma elite de profissionais bem treinados que 

se articularam mediante práticas burocrático-patrimonialistas.” 105 

As concepções verificadas na origem da construção do ordenamento jurídico nacional, com base 

patrimonialista e liberal, continuam a ser manifestas ainda em seu processo de desenvolvimento, posto que, 

como explana Alysson Mascaro106, a “legalidade no patrimonialismo português acentua as peculiaridades e 

especificidades da formação de uma instância jurídica brasileira”. 

É o que, inclusive, expõe Wolkmer a respeito do tema tratado: 

Além de seus aspectos conservadores, individualistas, antipopulares e não democráticos, 

o liberalismo brasileiro deve ser visto igualmente por seu profundo traço juridicista. Foi 

nessa junção entre individualismo político e formalismo legalista que se moldou 

ideologicamente o principal perfil de nossa cultura jurídica: o bacharelismo liberal. De 

fato, a vertente “juridicista” do liberalismo brasileiro teria papel determinante na 

construção da ordem político-jurídica nacional.107 

Salienta-se que, ainda que as concepções voltadas ao neoconstitucionalismo, possam representar 

certo avanço na aplicação do direito, não se trata da via adequada para conceber a solução definitiva para as 

questões cruciais que envoltam a sociedade. Considerando-se que o judiciário está sustentado sob uma base 

social patrimonialista e individualista, a metodologia jurídica traz, em diversos momentos, uma pseudo 

aplicação da justiça, uma vez que os grupos dominantes possuem seus interesses resguardados pelo poder 

judicial. É o que elucida Daniel Sarmento ao dispor sobre os riscos da aplicação do direito sobre essa 

perspectiva: 

[...] há na sociedade brasileira traços que tornam ainda mais perigosa esta tendência à 

frouxidão e emotividade na metodologia jurídica. Nossa cultura caracteriza-se muito mais 

pelo “jeitinho” e pelo patrimonialismo do que pela valorização do cumprimento 

impessoal das regras. O brasileiro – já dizia Sérgio Buarque de Holanda – é o homem 

cordial, que tende antepor a lógica privada do compadrio e da simpatia à racionalidade 

objetiva das leis. Esta singularidade das nossas relações sociais não atua de forma neutra 

em relação a todos os cidadãos. Ela implica na adoção de posturas estatais em geral muito 

benevolentes em relação aos donos do poder e seus apaniguados, e de posições muito 

mais duras dirigidas aos grupos excluídos e marginalizados.108 

Além disso, os problemas da atuação do Poder Judiciário que historicamente atua em direção oposta 

aos interesses populares, poderão ser ampliados, na medida em que há um fortalecimento da atividade 

judicial, de modo, a obstruir a modificação da realidade existente. Na verdade, isso é oriundo de alguns 

dilemas acerca da expansão judicial, que vem sendo apresentado por alguns doutrinadores adeptos do 

minimalismo, como, por exemplo, Cass Sunstein109, no sentido de que haveria a falta de capacidade e 

competência dos juízes diante determinadas questões que lhe são apresentadas. 

                                                        
105 WOLKMER. Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.73. 
106 MASCARO. Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 83. 
107 Op. Cit. p. 79-80.  
108 SARMENTO. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. 2009. p. 141.  
109Nas escritas de Cass Sunstein: “Minimalism is connected with democracy because it allows democratic process room 

to maneuver. Judges shoud allow such room because they know that their judgments may be counterproductive 
even if right. [...] In this way the democratic argument for minimalism invokes the need for social adaptation over 
time and humility in the face of limited judicial capacities and competence” SUNSTEIN, Cass. One case at a time: 
judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1999, p.54. 
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5. LEGITIMIDADE AMPLIADA DO PODER JUDICIÁRIO E A QUESTÃO DO 

CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO 

As concepções voltadas a judicialização, que passaram a ser intensamente defendidas por liberais 

americanos como, por exemplo, Alexander Hamilton, James  Madison e John Jay110, desde os séculos XVIII 

e XIX, e consequentemente ao ativismo judicial, trazem a tona uma forte discussão sobre a legitimidade do 

Poder Judiciário em decidir sobre questões que caberiam, pelo menos em tese, em razão do sistema 

majoritário, aos parlamentos. Tal controvérsia origina dos riscos que a tecnicização de questões cruciais da 

sociedade podem causar, posto que, utilizar isoladamente do direito como meio imprescindível para 

resolução dos conflitos e supressão das demandas sociais trata-se de algo extremamente perigoso, pois os 

operadores da área jurídica estão restritos a uma pequena parcela da população, que nem sempre são capazes 

de analisar, de forma ampla, todas as problemáticas que lhe são apresentadas. 

A ideia de que o conhecimento racional e técnico poderia suprir por si só os conflitos sociais, assim 

como restabelecer a pacificação almejada, explicitam um aspecto bastante equivocado na sociedade 

contemporânea, de que, necessariamente, aqueles que obtêm o conhecimento, como, por exemplo, no caso 

dos Ministros do Supremo com seu notável saber jurídico, seriam capazes de dirimir e apaziguar todas as 

controvérsias que dividem o meio social.    

Tal contexto se mostra mais preocupante, quando se observa que o direito, sendo sintoma de uma 

estrutura de classes, não seria o meio hábil para resolver as controvérsias mais amplas, pois confiar a seus 

operadores tal função, em razão de uma presunção de que o conhecimento jurídico seria resultado dos 

anseios sociais, na verdade, se mostra como um grande equívoco, já que a cognocência técnico cientifica no 

sistema capitalista, muitas vezes surge para justificar a divisão econômica, bem como a complexa estrutura 

de dominação social.  É possível afirmar que, confiar aos detentores do conhecimento à função de 

solucionadores das tensões existentes, seria o aprofundamento do próprio processo de divisão social, que 

conforme muito bem ilustra Marilena Chauí, faz com que se pressuponha que aquele que tem “a posse de 

certos conhecimentos específicos” teriam poderes de decisão.111  

No Brasil a intensificação da atuação judicial vem se consolidando de maneira extremamente rápida, 

sem que o debate político de determinadas matérias sejam devidamente consagrados e, por consequência, 

sem que haja uma maior participação popular na resolução das demandas que envolvem os interesses da 

sociedade. Isso porque, a medida em que se centraliza a resolução das demandas sociais, as controvérsias 

políticas são reduzidas a meras soluções técnicas, que ao final justificam, inclusive, atos destoantes do 

modelo democrático.  

Conforme demonstra Alysson Mascaro:  

[...] o diagnóstico das contradições do direito como problemas de técnica é responsável, 

ao mesmo tempo, por outra operação de vultuosos ganhos políticos no movimento de 

reacionarismo institucional e conservadorismo político da década de 1990. Enquanto que 

                                                        
110Sobre as escritas de Alexander Hamilton, James  Madison e John Jay confira a obra “O Federalista”, que conjuga 

uma série de artigos referentes a atuação dos poderes estatais, incluindo os aspectos das atribuições do Judiciário.  
111 CHAUÍ. Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1997, p. 435.  
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a década de 1980 representou uma crescente politização do Poder Judiciário, como no 

movimento do Direito Alternativo, politização que se fez acompanhar, de alguma forma, 

nas conquistas legislativas, a década de 1990, na reação às conquistas processuais, reagirá 

de forma diversa. Enquanto a década de 80 consolidou garantias sociais e processuais 

numa série de legislações e na norma hierarquicamente maior do ordenamento jurídico, 

a Constituição Federal, a década de 90 não obtém, imediatamente, respaldo político para 

a reforma das legislações e da Constituição que, de resto, é uma reforme impopular 

porque retrocedente. No entanto, a crescente tecnicização do problema jurídico e a sua 

localização nas questões processuais farão por retroceder os ganhos da década anterior 

não por meio da revogação de legislações e direitos –atos de custos políticos difíceis – 

mas sim por meio do retrocesso nos meios processuais que venham garantir, no nível 

técnico do direito, estes mesmos direitos. Enquanto a década de 1980, naquilo que 

representou de avanço, trabalhou ao mesmo tempo com garantias de direitos 

substantivos e processuais, a década de 1990, na dificuldade do retrocesso dos direitos 

substantivos – claros e politicamente notórios -, esvazia-os por meio das reformas 

processuais, que os dificultam na efetividade jurídica. A aposta da reação por meio do 

processo civil e não por meio da revogação das legislações, esvazia as atenções populares 

potencialmente contrárias ao movimento de conservadorismo que vai se fortalecendo na 

década de 1990. Opera-se, em conjunto, a crescente despolitização do Poder Judiciário, 

com o esvaziamento do movimento do Direito Alternativo e a promoção e a cooptação 

de juízes politizados de primeira instância aos tribunais. Como resultado, enquanto a 

década de 1980 conheceu vários movimentos de resistência social e de politização do 

Poder Judiciário e o custo político de reação do Poder Legislativo – ao menos na primeira 

metade da década de 1990, posto que na segunda metade a hegemonia do Congresso 

Nacional será ampla – fazem com que a reação conservadora se dê pelas vias do Poder 

Judiciário, buscando que, ao trazer os direitos sociais ao campo judiciário, estes venham 

a se inviabilizar na prática judicial. [...] O resultado imediato de tais reformas processuais, 

ao retirar a democratização dos direitos do campo legislativo, é esvaziar a arena pública 

na qual, por meio de partidos, sindicatos e movimentos sociais, pode-se ia conquistar 

avanços institucionais. Relegando-se o problema dos direitos a uma questão técnica, 

procede-se a uma reserva de diagnóstico e fala aos especialistas, conservadorizando 

também a extensão das conquistas.112 

Deve-se ressaltar também que, a atuação de pensadores da área jurídica muitas vezes se coaduna 

com a construção de um direito voltado a atender as classes dominantes, tendo como verdadeira intenção 

aquilo que Gramsci observou como o papel dos intelectuais na sociedade, que exercem a função de 

fornecerem os instrumentos para a obtenção do chamado consenso hegemônico.113 Segundo Gramsci, 

haveria os chamados “intelectuais orgânicos”, que “no entorno das classes que exercem papel político-

econômico preponderante na sociedade, cumprem uma função de legitimação ou mesmo de embate”, ou 

seja, seriam os “prepostos dos grupos dominantes”.114   

Em face disso, torna-se evidente a fragilidade da atuação judicial sobre uma perspectiva mais ampla, 

na medida em que envolveria uma série de implicações que, inevitavelmente, devem ser observadas, tanto 

no que diz respeito à aplicação do direito como instrumento político ideológico de dominação social, como 

na questão da tecnicização de matérias, cujo debate político e a participação popular são imprescindíveis, 

mesmo porque, a desconsideração desses elementos geraria uma crise do Judiciário no tocante a sua 

legitimidade, pois estaria usurpando as funções típicas dos demais poderes constituídos. 

                                                        
112 MASCARO. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2008, p. 203-205.  
113 MASCARO. Alysson Leandro. Filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 55.  
114 Idem, p. 55.  
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6. A CRISE DA LEGITIMIDADE AMPLIADA DO PODER JUDICIÁRIO.  

De acordo com o narrado anteriormente, cada vez mais o Judiciário vem ganhando destaque diante 

as questões mais relevantes e controvertidas do meio social. Ocorre que os processos de judicialização e do 

ativismo judicial, passam, inevitavelmente, pela análise da legitimidade do poder conferido aos juízes para 

dirimir determinados conflitos presentes na sociedade contemporânea. Isso porque, a construção 

democrática implica necessariamente na participação popular e, consequentemente, torna-se arriscado 

permitir que a atuação judicial seja conduzida sem que certos limites sejam estabelecidos.  

Vale lembrar, que a ilusão de que o Judiciário estaria apto para atuar além de concepções meramente 

políticas, indo em direção ao cerne da questão controvertida, é na verdade um argumento falacioso, visto 

que, historicamente, não se trata de um Poder que atua no sentido de construção de um novo sistema 

político-social, de modo a ter legitimidade para representar os interesses das classes subalternas. 

Deve-se esclarecer, no entanto que, realmente, a atuação do Judiciário não pode ser engessada pelo 

simples fato de ter se adotado nos ordenamentos jurídicos, de países como o Brasil, a proposta de tripartição 

de poderes. Isso se dá, até mesmo porque, a consagração das ideias de Montesquieu não foi admitida, de 

maneira em que, o exercício de cada Poder tivesse sua distribuição preservada com rigidez absoluta com 

“exclusividade de cada órgão no desempenho da função que lhe confere o nome”.115 Aliás, no ordenamento 

jurídico brasileiro, como bem lembra Maria Sylvia Zanella di Pietro116, a própria a Constituição Federal prevê 

a possibilidade do Poder Judiciário de apreciar demandas relativas à legalidade e moralidade na atuação da 

Administração Pública, independentemente da natureza do ato. 

Contudo, até mesmo em decorrência do estabelecimento dos “freios e contrapesos”, que conforme 

destaca Celso Antônio Bandeira de Mello117 faz com o que não seja possível preservar a rigidez das funções 

constitucionais, o Judiciário, apesar de, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (que é 

previsto expressamente art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988), ter que apreciar todas as demandas 

que lhe são direcionadas, não deve  utilizar disso para usurpar as funções dos demais Poderes estatais, de 

maneira em que se impeça o debate político e social dos representantes eleitos pelo povo. Mesmo porque, 

ainda que haja meios técnicos suficientes para resolver determinados problemas, o Judiciário, em diversos 

momentos, interfere em questões de cunho político e social, de modo a limitar a atuação dos demais Poderes 

e da própria sociedade, fazendo com o que se constitua, de forma ilegítima, o prevalecimento de posições 

que vão contra ao interesse social. 

O caráter emancipatório que muitos defendem em relação à atuação do Poder Judiciário, não seria 

possível sem antes haver um processo voltado a práxis social, tendo-se em vista que o a atuação dos juízes 

é reflexo da realidade existente, de maneira que a orientação ideológica em favor de classes dominantes 

prevalece sobre qualquer outra fonte de direito. Como muito bem leciona Wolkmer:  

                                                        
115 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.29-30.  
116 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed.. São Paulo: Atlas, 2006, p.711. 
117 Op.Cit., p. 30 
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[...]é inegável a constatação de que, hodiernamente, a chamada independência do 

Judiciário nos sistemas políticos ocidentais é marcada por um fantasioso embuste e por 

uma mistificadora falácia. Isso, contudo, não nos restringe na proposição de que subsiste 

uma aparente autonomia e até mesmo o reconhecimento de certas prerrogativas 

funcionais (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade) como forma de prevenção e 

garantia das ameaças e caprichos dos demais poderes (Legislativo e, principalmente, 

Executivo). Tanto na interpretação e aplicação das leis, quanto na revelação do Direito 

nos tribunais, os juízes jamais poderão deixar de ser profundamente afetados por sua 

concepção elitista do mundo. Cabe lembrar aqui alguns fatores condicionantes, como a 

notória influência da formação familiar; a forma típica de educação, seja conservadora, 

seja liberal-democrata; os valores de sua classe social; o isolamento e o preconceito em 

relação aos setores populares, bem como às aspirações e tendências ideológicas de sua 

profissão. Trata-se de uma postura equivocada daqueles que acreditam que os 

magistrados, na missão que lhes compete, mesmo pretendendo agir com inteira isenção 

e projetando a imagem da excelsa equidistância, são inteiramente orientados por 

diretrizes neutras e princípios inatacáveis que pairam acima das demandas abusivas, das 

desregrações múltiplas, dos interesses e conflitos de classes. Ora, esses mesmos fiéis 

guardiões e protetores das ossificadas e empoeiradas codificações, quando da execução 

legal ou da revelação jurídica nos tribunais, oferecerão quase sempre uma atitude 

preconceituosa, estereotipada, modelada ideologicamente por um comportamento 

marcadamente conservador.118 

No mesmo sentido expõe o antigo membro da London School of Economics, Ralph Miliband ao 

dizer que “o Judiciário não tem estado ‘acima’ dos conflitos da sociedade capitalista mais do que qualquer 

outra parte do sistema estatal”, portanto os “juízes têm-se envolvido profundamente em tais conflitos e, de 

todas as classes, é certamente a classe dominante aquela que tem menos a reclamar da na natureza e da 

direção de tal envolvimento”.119  

Tais constatações mostram-se mais evidentes quando se observa a atuação do poder judicial nos 

chamados países periféricos e nos países emergentes, do quais se incluem o Brasil. Desde a ideia da 

concepção de um Estado positivista com base na ordem e no progresso120, conforme estampado na bandeira 

nacional, até a promulgação da Constituição de 1988, o direito brasileiro se reflete como sintoma da ordem 

capitalista, na medida em que, historicamente é utilizado, por meio do Poder Judiciário, como instrumento 

de defesa da propriedade privada e das estruturas causadoras das desigualdades existentes.  Neste diapasão 

observa Marilena Chauí que:  

O grande instrumento do Estado é o Direito. Isto é, o estabelecimento das leis que 

regulam as relações sociais em proveito dos dominantes. Através do Direito, o Estado 

aparece como legal, ou seja, como “Estado de direito”. O papel do Direito ou das leis é 

o de fazer com que a dominação não seja tida como uma violência, mas como legal, e 

                                                        
118 WOLKMER. Antônio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 193. 
119 Idem, p. 193.  
120A construção orgânica de uma sociedade baseada na ordem e no progresso pode ser verificada a partir do discurso 

positivista de Auguste Comte que demonstra que os conflitos existentes na Assembleia Nacional durante a 
Revolução Francesa, em decorrência da divisão republicana “entre os partidários da fórmula revolucionária” e “os 
defensores da divisa provisória” conduzirá, de maneira natural, a unânime consagração da divisa da Ordem e do 
Progresso da Sociedade Positivista, que, segundo o pensador, “corresponde certamente ao verdadeiro caráter do 
futuro social, por anunciar a conciliação fundamental, a um só tempo política e filosófica, das duas necessidades 
gerais da humanidade” COMTE. Auguste. Discurso sobre o Espírito Positivo. 1ª ed. Trad. Maria Ermantina Glavão G. 
Pereira. Revisão da Tradução: Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 115. 
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por ser legal e não violenta deve ser aceita. A lei é direito para o dominante e dever para 

o dominado.121  

Contudo, assim como ocorre no caso brasileiro, o poder, muitas vezes desenfreado, que é conferido 

ao Judiciário para agir como intermediador exclusivo das questões mais relevantes que envolvem a sociedade 

deriva-se, em determinadas ocasiões, da própria crise existente no Poder Constituinte, que criou meios para 

obstaculizar qualquer discussão democrática que possa desestabilizar o “status quo” de dominação e 

controle social. Isso se mostra mais evidente, quando se percebe o estabelecimento de meios que limitam a 

atuação do povo, tendo o Judiciário como principal instrumento deste feito, uma vez que poderia atuar, 

ainda que de forma ilegítima, em favor das classes e interesses dominantes. 

Entretanto, ao enfraquecer as demais instâncias institucionais, mediante o esvaziamento de debates 

de caráter político e social, o Judiciário acaba por gerar uma desconfiança por parte da própria sociedade e, 

isso, conforme expõe Jeremy Waldron122, se dá pelo fato de o campo de batalha das discussões a respeito 

do teor das questões democráticas em diferentes estruturas institucionais, “não está nivelado, pois algo se 

perde, sob o ponto de vista da democracia, quando um indivíduo ou uma instituição que não foram eleitos 

democraticamente tomam uma decisão vinculante no sentido de estabelecer os requisitos da democracia”. 

Diante disso, de acordo com o que continua a expor Waldron123, ainda que a decisão judicial seja correta, 

este ganho não significa que deixou de haver perdas, sendo que, por outro lado, caso uma instituição 

composta por representantes eleitos venha a tomar uma decisão errada, ainda que haja uma perda 

democrática a respeito do conteúdo da decisão, pelo menos o erro cometido pode ser consolado pelo fato 

de os cidadãos terem errados por si mesmos, ao invés de terem um erro alheio imposto sobre si.  

 

7. CONCLUSÃO 

Embora se trate de matéria com difícil esgotamento teórico, o presente artigo realizou uma análise 

acerca do processo evolutivo da atuação judicial, de modo que se observa uma vasta presença por parte do 

judiciário na vida dos cidadãos, incluindo em decisões que envolvem o próprio funcionamento da 

administração pública.  

No entanto, verifica-se que a ampliação da atuação judicial poderá comprometer o desenvolvimento 

dos demais poderes e, consequentemente, de todo o processo democrático, tendo em vista que falta 

legitimidade, por parte dos membros que compõem o judiciário, para decidir sobre determinadas matérias, 

pois não possuem representatividade popular, uma vez que, em boa parte dos ordenamentos vigentes, não 

são instituídos no cargo por meio de mandato eletivo.  

Ressalta-se que o judiciário sempre compôs a estruturas mais conservadoras do Estado e, ainda que 

possa trazer soluções adequadas para conflitos que envolvam direitos individuais, mostra-se, por outro lado, 

                                                        
121 CHAUÍ. Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 90.  
122 WALDRON, Jeremy. O judicial review e as condições da democracia. In: BIGONHA, A. C. A.; MOREIRA, L. (Orgs.). 

Limites do controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 2009, p. 257. 
123 Idem, p. 257.  
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inapto para solucionar as grandes demandas sociais, que somente poderão ser devidamente garantidas 

mediante a amplitude da participação popular em detrimento de uma atuação burocrática estatal.  

Sob esse prisma, deve-se concluir que não é possível estabelecer os direitos e garantias em prol do 

cidadão apenas por meio das estruturas internas do Estado, devendo para tanto, ocorrer mudanças no 

sentido de se permitir uma construção de cidadania, na qual os protagonistas de todo o processo não se 

restrinjam aos agentes políticos e judiciários, tendo em vista que, caso contrário, haveria uma obstrução do 

desenvolvimento democrático, que, necessariamente, exige a participação do povo e, sobretudo, dos 

parlamentos, que muitas vezes se mostram inertes perante as demandas da sociedade.  
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INTRODUÇÃO  

 

Sob uma perspectiva evolutiva de proteção dos direitos humanos parece que a construção 

desta proteção passou da religião à filosofia, da formação de um sistema constitucional de proteção 

garantido pelos Estados a um sistema internacionalizado (em âmbito global e regional) garantido 

pela comunidade internacional, bem como por sistemas de integração regional e de livre comércio.  

 Sendo assim, esta construção deu-se no sentido de reconhecer que tanto na ordem 

constitucional liberal quanto na ordem internacional-regional, parece haver um supra princípio de 

proteção da diversidade humana implícito. Desta forma, o presente artigo procura apontar que a 

construção de um subsistema de proteção (constitucional e internacional) da diversidade parece 

necessário; bem como se aprofundar no que consiste a efetiva proteção da diversidade. 

 Vale ressaltar, que a presente proposta não se trata de um conceito fechado em si mesmo 

e que, para tanto, serão utilizadas outras disciplinas que tratem das temáticas abordadas sem, 

todavia, que se fuja da proposta de uma cidadania solidária que construa um Estado por meio do 

direito. 

 Vale ressaltar ainda que, exatamente por não se estar discutindo um conceito fechado, o 

presente artigo não tem a pretensão de sedimentar um conceito estático, mas sugerir propostas que 

                                                        
124 Graduado, mestre e doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com período 

sanduíche pela University of Miami, especialista em Direito Público e em Direito e Processo Civil pela Universidade Cândido 
Mendes. 



91 

 

começam a ser discutidas para que se possa avançar mais um passo no que diz respeito à proteção 

dos direitos humanos, contribuindo para o fortalecimento desta sistemática complexa que vem 

evoluindo.  

 

1 A PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE NO CONTEXTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E 

NA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Parece ter chegado o momento da discussão dos direitos humanos, seja no seu âmbito 

constitucional, global ou regional, de entender que há um supra princípio tutelado, dimensão do princípio 

da dignidade humana, que é a proteção da diversidade. 

A Constituição da República Federativa do Brasil não fala expressamente nesta proteção, mas 

procura a proteção efetiva da diversidade em muitas de suas passagens, uma vez que reafirma valores 

democráticos e estabelece como seu princípio fundamental a dignidade humana (art. 1º, III). Neste sentido, 

entende-se que não pode haver o pressuposto de proteção da dignidade humana para uma figura 

hegemônica do que é ser humano, mas sim uma garantia dessa dignidade independentemente do ser humano 

a que se refira. 

A Constituição também estabelece que são objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação (art. 3º, IV). Ou seja, os objetivos do país também constituem discurso que 

reconhece a diversidade e procura protegê-la. 

No art. 5º da Constituição Federal, por sua vez, restam elementos que corroboram para que se 

conclua a existência de um princípio de proteção neste sentido, uma vez que estabelece: que homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações, bem como a criminalização e inafiançabilidade do racismo. 

O art. 215, CF, também suscita a importância de se proteger a diversidade, uma vez que prevê que o 

Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

bem como o apoio e incentivo à valorização e a difusão das manifestações culturais. 

Ademais, o art. 215, CF, também profere que o Estado deve proteger as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 

nacional, bem como a valorização da diversidade étnica e regional do país. 

Neste mesmo sentido, vale ressaltar que o art. 231, CF, estabelece que são reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, o que também, por sua vez, representa proteção de uma diversidade étnica que existe 

na região. 

Dessa forma, percebe-se que a Constituição Federal ao longo do seu texto procura proteger a 

diversidade sob suas mais diversas facetas: étnico, cultural e no âmbito dos gêneros.  
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Além disso, não se pode esquecer que a Constituição Federal, desde seu preâmbulo, estabelece os 

valores democráticos como ponto de partida do Estado brasileiro, o que corrobora ainda mais com o 

entendimento de que há abertura para esta diversidade articular-se.  

A técnica da mutação constitucional125 como forma de reinterpretação126 constitucional também se 

transformou em um meio de lidar com a diversidade de uma democracia. 

Embora alguns vejam a constituição como ordem hermeticamente fechada, essa visão parece não 

condizer mais com a realidade. Neste sentido, Barroso (1996, p. 73) posiciona-se: 

 
uma das patologias crônicas da hermenêutica constitucional é a interpretação retrospectiva, pela 
qual se procura interpretar o texto novo de maneira a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique 
tão parecido quanto o possível com o antigo. 

 
 Percebe-se, portanto, que a constituição deve ser sempre adaptada à realidade social, porque 

geralmente, um discurso, por si só, não consegue dar conta da realidade jurídica construída e ampliada 

constantemente (SCHIER, 1997). 

 A técnica da mutação constitucional, que permite o texto positivado manter-se atualizado, diz 

respeito a um pressuposto de que a diversidade posteriormente surgida (ou reconhecida) precisa de 

proteção. 

 

2 VALORES DEMOCRÁTICOS E O PRESSUPOSTO DE PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE 

 

Sobre democracia, Bobbio esclarece que: 
 

[...] a democracia é uma das três possíveis formas de governo na tipologia em que as várias formas 
de governo são classificadas com base no diverso número dos governantes. Em particular, é a 
forma de governo na qual o poder é exercido por todo o povo, ou pelo maior número, ou por 
muitos, e enquanto tal se distingue da monarquia e da aristocracia, nas quais o poder é exercido, 
respectivamente, por um ou por poucos (2003, p. 137). 

 

 Ou seja, o próprio senso de pluralidade no exercício do poder dentro de um Estado Democrático 

de Direito, pressupõe um Estado que não deve proteger ou privilegiar determinado gênero, etnia ou classe 

social, mas as mais diversas facetas de gêneros, etnias e classes sociais (assim como outros grupos), os quais 

se inserem neste Estado, uma vez que em uma democracia o poder nunca permanece estagnado, passando 

simbolicamente nas mãos destes diversos grupos (Leforte, 1990). 

                                                        
125 O termo mutação constitucional tem origem na doutrina alemã e, buscando resgatar este conceito, Uadi Lammêgo Bulos (2010, p. 

23), define-a como “... o processo informal de mudança da constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, 
conteúdos até então não ressaltados à letra da constituição, quer através da interpretação, em suas diversas modalidades e 
métodos, quer por intermédio da construção (construction), bem como dos usos e dos costumes constitucionais”. No Brasil, 
Barroso (2010, p.126-127), por sua vez, afirma que “... a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de 
determinada norma da constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além 
disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional 
pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura do que deve ser 
considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma 
demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, pela soberania popular”. 

126 Sistematizando, a partir da doutrina clássica, Barroso (2010) procurou identificar os mecanismos de mutação constitucional, 
destacando-se: a interpretação (judicial e administrativa); a atuação do legislador; e a prática de costumes constitucionais. 
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 Neste mesmo sentido, Robert Dahl (apud Habermas, 1997, p.42) alega que o processo democrático 

depende de cinco elementos para ser considerado legítimo, os quais são: 

 

a) inclusão de todas as pessoas envolvidas;  
b) chances reais de participação no processo político, repartidas equitativamente;  
c) igual direito a voto nas decisões;  
d) o mesmo direito para a escolha dos temas e para o controle da agenda; e) uma situação na qual 
todos os participantes, tendo à mão informações suficientes e bons argumentos, possam formar 
uma compreensão articulada acerca das matérias a serem regulamentadas e dos interesses 
controversos. 

  

Habermas (Ibid.) comenta que até hoje, nenhuma ordem política conseguiu preencher 

suficientemente esses cinco critérios apresentados, mas ressalta que a complexidade social, que impede essa 

realização plena, não se opõe, em princípio, a uma implementação aproximativa do processo. Desta forma, 

um princípio constitucional de proteção da diversidade seria pressuposto de um Estado democrático, sendo que tal 

garantiria que os Estados aproximassem-se da própria democracia, porque garantiria a manutenção da sua 

pressuposta pluralidade de indivíduos. 

Quanto às definições do que seria um Estado democrático, Rawls (1999, p. 326) estipula uma lista 

de quais seriam os seus bens primários constitutivos nos seguintes termos: 

 

a) Primeiro, as liberdades básicas tais como dadas por uma lista, por exemplo: liberdade de 
pensamento e liberdade de consciência; liberdade de associação. E a liberdade definida pela 
liberdade e integridade da pessoa, bem como pelo domínio (rule) da lei; e finalmente as liberdades 
políticas; 
b) Segundo, liberdade de movimento e escolha de ocupação contra um fundo de oportunidades 
diversas;  
c) Terceiro, poderes e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade, particularmente 
aquelas nas principais instituições políticas e econômicas;  
d) Quarto, renda e riqueza; e  
e) Finalmente, as bases sociais do autorrespeito. 

 

Dentre os elementos basilares citados por Rawls, entende-se que sobretudo a liberdade e o 

autorrespeito pressupõe a necessidade das democracias protegerem a diversidade. A liberdade de ser quem se é 

e de estar inserido onde há identificação pressupõe uma sociedade diversa; e autorrespeito para com quem 

se é, independente de quem se seja, também pressupõe uma sociedade que tenha seu direito de se organizar 

de forma diversa.  

 

3 O DIREITO INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE 

 

No âmbito internacional, por sua vez, é importante ressaltar que vários tratados internacionais 

tangenciam o princípio de proteção da diversidade. A Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, fruto da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 03 a 21 de outubro de 2005, por 

exemplo, afirma que a diversidade cultural é uma característica essencial da humanidade, constitui 

patrimônio comum dela, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos, sabendo que a diversidade 

cultural cria um mundo rico e variado que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores 
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humanos, permitindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sustentável das comunidades, 

povos e nações. Além disso, a referida convenção reconhece a necessidade de adotar medidas para proteger 

a diversidade das expressões culturais incluindo seus conteúdos, especialmente nas situações em que 

expressões culturais possam estar ameaçadas de extinção ou de grave deterioração. 

 No que se refere à orientação sexual e a identidade de gênero, ainda no âmbito internacional, a 

Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, realizaram um projeto 

com o objetivo de desenvolver um conjunto de princípios jurídicos internacionais sobre a aplicação da 

legislação internacional às violações de direitos humanos com base na orientação sexual e identidade de 

gênero, no sentido de dar mais clareza e coerência às obrigações de direitos humanos dos Estados. Sendo 

assim, depois de uma reunião de especialistas, realizada na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, 

Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 especialistas de 25 países, com experiências diversas e 

conhecimento relevante das questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os 

Princípios de Yogyakarta127 sobre a Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação 

à Orientação Sexual e Identidade de Gênero. 

 Os Princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua 

aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero. Tais princípios afirmam a obrigação 

primária dos Estados de implementarem os direitos humanos. Cada princípio é acompanhado de detalhadas 

recomendações aos Estados. No entanto, o texto do documento também enfatiza que muitos outros atores 

têm responsabilidades na promoção e proteção dos direitos humanos incluindo-se, assim, o sistema de 

direitos humanos das Nações Unidas, instituições nacionais de direitos humanos, mídia, organizações não-

                                                        
127 Os princípios elencados no referido documento são os seguintes: 
PRINCÍPIO 1 Direito ao Gozo Universal dos Direitos Humanos;  
PRINCÍPIO 2. Direito à Igualdade e a Não-Discriminação;  
PRINCÍPIO 3. Direito ao Reconhecimento Perante a Lei;  
PRINCÍPIO 4. Direito à Vida;  
PRINCÍPIO 5. Direito à Segurança Pessoal; 
PRINCÍPIO 6. Direito à Privacidade; 
PRINCÍPIO 7. Direito de Não Sofrer Privação Arbitrária da Liberdade ; 
PRINCÍPIO 8. Direito a um Julgamento Justo; 
PRINCÍPIO 9. Direito a Tratamento Humano durante a Detenção;  
PRINCÍPIO 10. Direito de Não Sofrer Tortura e Tratamento ou Castigo Cruel, Desumano e Degradante; 
PRINCÍPIO 11. Direito à Proteção Contra todas as Formas de Exploração, Venda ou Tráfico de Seres Humanos;  
PRINCÍPIO 12. Direito ao Trabalho;  
PRINCÍPIO 13. Direito à Seguridade Social e outras Medidas de Proteção Social; 
PRINCÍPIO 14. Direito a um Padrão de Vida Adequado;  
PRINCÍPIO 15. Direito à Habitação Adequada;  
PRINCÍPIO 16. Direito à Educação;  
PRINCÍPIO 17. Direito ao Padrão mais Alto Alcançável de Saúde; 
PRINCÍPIO 18. Proteção contra Abusos Médicos;  
PRINCÍPIO 19. Direito à Liberdade de Opinião e Expressão;  
PRINCÍPIO 20. Direito à Liberdade de Reunião e Associação Pacíficas; 
PRINCÍPIO 21. Direito à Liberdade de Pensamento, Consciência e Religião;  
PRINCÍPIO 22. Direito à Liberdade de Ir e Vir; 
PRINCÍPIO 23. Direito de Buscar Asilo; 
PRINCÍPIO 24. Direito de Constituir uma Família; 
PRINCÍPIO 25. Direito de Participar da Vida Pública; 
PRINCÍPIO 26. Direito de Participar da Vida Cultural; 
PRINCÍPIO 27. Direito de Promover os Direitos Humanos;  
PRINCÍPIO 28. Direito a Recursos Jurídicos e Medidas Corretivas Eficazes; 
PRNCÍPIO 29. Responsabilização (“Accountability”). 
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governamentais e financiadores; responsabilização que permite, inclusive, concluir que, o princípio da proteção 

da diversidade depende de uma gestão compartilhada de diversos atores, bem como concluir também que 

proteger a diversidade pressupõe também promovê-la. 

 A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, 

por sua vez, reconhece que: 

 
a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da 
dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que o homem, na 
vida política, social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-
estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher 
para prestar serviço a seu país e à humanidade. 

 

 Diante disto, a referida convenção aponta para medidas necessárias a serem adotadas pelos Estados 

a fim de suprimir essa discriminação em todas as suas formas e manifestações. Dentre tais medidas ressalta-

se: inscrever na sua constituição nacional ou em qualquer outra lei apropriada o princípio da igualdade dos 

homens e das mulheres e assegurar por via legislativa ou por outros meios apropriados a aplicação efetiva 

do mesmo princípio; adotar medidas legislativas e outras medidas apropriadas, incluindo a determinação de 

sanções em caso de discriminação; tomar medidas apropriadas para eliminar a discriminação praticada 

contra as mulheres por uma pessoa, uma organização ou uma empresa qualquer; tomar todas as medidas 

apropriadas, incluindo disposições legislativas, para modificar ou revogar qualquer lei, disposição 

regulamentar, costume ou prática que constitua discriminação contra as mulheres; revogar todas as 

disposições penais que constituam discriminação contra as mulheres; modificar os esquemas e modelos de 

comportamento socioculturais dos homens e das mulheres com vista a alcançar a eliminação dos 

preconceitos e das práticas costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se fundem na ideia de inferioridade 

ou de superioridade de um ou de outro gênero ou de um papel estereotipado dos homens e das mulheres; 

assegurar que a educação familiar contribua para um entendimento correto da maternidade como função 

social e para o reconhecimento da responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e 

desenvolvimento dos filhos. 

Ademais, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 

de 1979 exige dos Estados o reconhecimento dos seguintes direitos: de votar em todas as eleições e em 

todos os referendos públicos e de ser elegíveis para todos os organismos publicamente eleitos; de tomar 

parte na formulação da política do Estado e na sua execução, de ocupar empregos públicos e de exercer 

todos os cargos públicos a todos os níveis do governo; de participar nas organizações e associações não 

governamentais que se ocupem da vida pública e política do país. 

 Neste sentido, é importante salientar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

já fora formatada em consonância à Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher de 1979. Sobre este assunto, cumpre ressaltar que: 

 
Assim se formou no Congresso Constituinte uma aliança suprapartidária que levantou bandeiras 
que viriam a ser bem sucedidas como a licença-maternidade de 120 dias (art. 7º, XVIII), o direito 
ao título de domínio de terra à mulher (art. 194), a igualdade de salários entre homem e a mulher 
(art. 7º, XXX), além de garantir a igualdade de direitos (art. 5º, caput) e, pela primeira vez na história 



96 

 

constitucional do país, lançar mão de ações afirmativas na busca da igualdade material, bem de 
acordo com o Estado Democrático e Social delineado na Constituição de 1988 (BERTOLIN; 
SÁLVIA, 2015, p. 99-100). 

  

Cumpre ressaltar também que, com o mesmo intuito, foi editada a Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 

2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, configurando um verdadeiro marco na história 

legislativa brasileira, pois se procurou punir, de modo mais severo e célere a violência que ocorre no âmbito 

familiar, contra a mulher. (BARUKI; BERTOLIN, 2010). 

Além das questões de gênero e cultura, a comunidade internacional, por meio da edição da 

Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência128 de 2006, desenvolveu um 

conceito de deficiência pautado implicitamente no princípio da proteção da diversidade, procurando discutir a 

questão sob o ponto de vista da articulação de seres humanos minoritários com uma sociedade regida e 

pensada por (e para) uma maioria diferente destas minorias, chamando a atenção para a pluralidade de 

indivíduos que existe dentro da terminologia pessoas com deficiência.  

 Neste sentido, vale ressaltar que no preâmbulo da referida convenção reconhece-se: que a 

discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura violação da dignidade e do valor 

inerentes ao ser humano; a diversidade das pessoas com deficiência; a importância da cooperação 

internacional para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em todos os países, 

particularmente naqueles em desenvolvimento; as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência 

que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, 

nascimento, idade ou outra condição; que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente 

expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou 

tratamento negligente, maus-tratos ou exploração; a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos 

esforços para promover o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das 

pessoas com deficiência. 

 Ademais, vale ressaltar também que a referida convenção, de acordo com seu art. 3°, rege-se pelos 

seguintes princípios: o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de 

fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; a não-discriminação; a plena e efetiva participação 

e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e da humanidade; a igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre o 

homem e a mulher; o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 

direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

 Ainda sobre a questão da deficiência, vale ressaltar que a perspectiva feminista tem qualificado o 

debate sobre o corpo no contexto dos estudos sobre deficiência, especialmente no tocante à radicalização 

do pressuposto da desnaturalização do corpo (MELLO; NUERBENG; 2012). Neste sentido, conforme 

                                                        
128 Em 2008, o Brasil internalizou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: o primeiro tratado de Direitos 

Humanos recepcionado com status equivalente a emenda constitucional. É importante também recordar que no país há cerca 
de 45 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência (NOVOS COMENTÁRIOS À CONVENÇÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, 2014). 
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Garland-Thomson (2009), as teorias feministas levam esse debate para além da crítica ao corpo perfeito e 

às barreiras de acesso, à medida que contemplam uma análise profunda sobre o estatuto social e cultural do 

corpo, sobre a política da aparência, a medicalização do corpo e da subjetividade e a construção social da 

identidade no contexto do corpo considerado deficiente. 

 Sendo assim, percebe-se que tais debates sobre o corpo corroboram para que se entenda o que a 

alicerça a proteção da diversidade, porque ela não pressupõe uma proteção de algo que seja inferior ou 

necessariamente mais frágil. Pelo contrário, a proteção da diversidade reconhece que o diverso não é menos 

referencial que o hegemônico e nem necessariamente mais frágil ou, de fato, deficiente. Ou seja, em alguns 

momentos, proteger diversidade significa imputar responsabilidade sobre o diverso, negar sua fragilidade e 

abdicar da superproteção.  

Dessa forma, parece que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 6 de julho de 

2015), inspirado na Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, 

absorveu esse entendimento e revogou as hipóteses de incapacidade absoluta do Código Civil de 2002, por 

meio de seu art. 3º, mantendo somente a hipótese de menores de 16 anos serem considerados absolutamente 

incapazes. 

Neste mesmo sentido, foi editado o Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso às obras 

publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto 

impresso129, de 27 de junho de 2013, sendo importante salientar que o acesso à cultura por parte das pessoas 

cegas não é somente importante para lhes conferir igualdades de oportunidades, mas também para que haja 

uma maior troca entre cegos e não cegos, porque, com certeza, diferentes experiências corroboram umas 

com as outras.  

 A partir de textos mais amplos sobre a temática dos direitos humanos também é possível verificar 

que estes foram redigidos visando proteger a diversidade. A Declaração Universal de Direitos Humanos, 

por exemplo, em seu art. 1º, estabelece que: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos”. Pautada neste artigo, a Organização das Nações Unidas desenvolveu a campanha Livres e Iguais, 

a qual, por sua vez, procura promover a igualdade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT), e um maior respeito pelos direitos das pessoas LGBT130, em todos os lugares do mundo 

(NASCIDOS LIVRES E IGUAIS; 2013). 

 Dessa forma, a campanha Livres e Iguais recomenda aos Estados que tomem as seguintes 

providências:  

 

1. Proteger as pessoas da violência homofóbica e transfóbica. Incluir a orientação sexual e a 
identidade de gênero como características protegidas por leis criminais contra o ódio. Estabelecer 
sistemas efetivos para registrar e relatar atos de violência motivados pelo ódio. Assegurar 
investigação efetiva, instauração de processo contra os perpetradores e reparação das vítimas de tal 

                                                        
129 Ratificado por 20 países, o tratado foi assinado durante reunião da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 

Marraqueche, no Marrocos. A proposta do texto foi de autoria do Brasil, em parceria com Paraguai e Equador. Importante 
também apontar que o Tratado de Marraqueche, assim como a Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status emenda constitucional. 

130 Importante salientar no terceiro capítulo desta tese, estas nomenclaturas serão mais aprofundada, inclusive, sob o prisma da 
interdisciplinaridade. 
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violência. Leis e políticas de asilo devem reconhecer que a perseguição de alguém com base em sua 
orientação sexual ou identidade de gênero pode ser um motivo válido para um pedido de asilo; 
2. Prevenir a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante às pessoas LGBT em detenção 
através da proibição e punição de tais atos, garantindo que as vítimas sejam socorridas. Investigar 
todos os atos de maus tratos por agentes do Estado e levar os responsáveis à justiça. Prover 
treinamento apropriado aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e garantir um controle 
eficaz dos locais de detenção; 
3. Revogar leis que criminalizam a homossexualidade, incluindo todas as leis que proíbem a conduta 
sexual privada entre adultos do mesmo sexo. Assegurar que não sejam presos ou detidos em razão 
de sua orientação sexual ou identidade de gênero, e não sejam submetidos a exames físicos 
degradantes e desnecessários com a finalidade de determinar sua orientação sexual; 
4. Proibir a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Promulgar leis 
abrangentes que incluam a orientação sexual e identidade de gênero como motivos proibidos para 
discriminação. Em especial, assegurar o acesso não discriminatório a serviços básicos, inclusive no 
contextos de emprego e assistência médica. Prover educação e treinamento para prevenir a 
discriminação e estigmatização de pessoas intersexo e LGBT; 
5. Proteger as liberdades de expressão, de associação e de reunião pacífica para as pessoas intersexo 
e LBGT. Qualquer limitação destes direitos deve ser compatível com o direito internacional e não 
deve ser discriminatória. Proteger indivíduos que exercitam seus direitos de liberdade de expressão, 
de associação e de reunião dos atos de violência e intimidação por grupos privados (NASCIDOS 
LIVRES E IGUAIS; 2013, p. 13). 

 

 Neste mesmo sentido, ainda no diz respeito ao sistema global de proteção dos direitos humanos, 

vale lembrar que o art. 27 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos dispõe sobre os direitos 

das pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas e linguísticas; o que, por sua vez, pressupõe 

obviamente proteção da diversidade. Inclusive, foi pautado neste artigo que se elaborou a Declaração sobre os 

Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, a qual, procura 

assegurar a aplicação ainda mais efetiva dos instrumentos internacionais de direitos humanos no que diz 

respeito aos direitos das pessoas pertencentes a estas minorias. 

No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, por sua vez, cumpre ressaltar que a 

Convenção Americana de Direitos Humanos reafirma seu propósito de consolidar nas Américas, dentro do 

quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito 

dos direitos essenciais.  

 Sendo assim, vale destacar que para Nancy Fraser (2001, p. 55-56), a justiça social exige, 

simultaneamente, redistribuição e reconhecimento de identidades nos seguintes termos: 

 
O reconhecimento não pode se reduzir à distribuição, porque o status na sociedade não decorre 
simplesmente em função da classe. Tomemos o exemplo de um banqueiro afro-americano de Wall 
Street, que não consegue tomar um taxi. Neste caso, a injustiça da falta de reconhecimento tem 
pouco a ver com a má distribuição. (...) Proponho desenvolver o que chamo concepção 
bidimensional da justiça. Esta concepção trata da redistribuição e do reconhecimento como 
perspectivas e dimensões distintas da justiça. Sem reduzir uma a outra, abarca ambas em um marco 
mais amplo. 

 

 Ou seja, o conceito de justiça social reafirmado pela Convenção Americana de Direitos Humanos 

pressupõe a proteção de uma diversidade de indivíduos que precisam ser reconhecidos e afirmados. Neste mesmo 

sentido, o art. 8º da referida convenção estabelece que: “toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 

integridade física, psíquica e moral”; o que corrobora com o entendimento de que é necessário proteger os 

indivíduos tais como são.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Percebe-se, portanto, que proteger a diversidade é responsabilidade: constitucional e dos Estados; dos 

sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos e da comunidade internacional; bem como dos 

próprios sistemas democráticos e da sociedade civil. 

 Sendo assim, é importante tornar visível este princípio para que seja possível articular uma 

sistemática protetiva da diversidade como próximo passo a ser dado no que diz respeito ao processo 

evolutivo de proteção dos direitos humanos. Dessa forma, é importante salientar que a doutrina, 

jurisprudência, textos normativos (constitucionais, infraconstitucionais e internacionais) versem 

expressamente sobre este princípio e comecem a regular a articulação desta sistemática. 

 Por meio da articulação de uma sistemática de proteção da diversidade é possível alocar leis, tratados, 

dispositivos constitucionais e convenções dispersos no universo jurídico e os grupar dentro deste sistema. 

Sendo assim, fica mais didático localizar tais textos, bem como identificar quais direitos inerentes à proteção 

da diversidade carecem de regulamentação.  
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I. Introdução 

O direito internacional se consolida – diretamente – nas convenções internacionais, no costume e nos 

princípios gerais de direito e, - indiretamente – nas decisões judiciárias e na doutrina, ficando de fora dessa 

estrutura tradicional todo o arsenal de condutas que tem sido regulamentadas através de instrumentos de 

soft law.  

ABBOT/SNIDAL elencam algumas razões que justificam o uso do soft law, em vez de um instrumento 

de hard law, assim como a impossibilidade prática de se estabelecer condutas comuns, os custos para a 

elaboração de um tratado, as implicações da norma tradicional para a soberania nacional, as divergências 

entre os Estados para instituir uma norma formal de direito internacional ou, por outro lado, a escolha pelo 

instrumento de caráter soft se concentra no facto de preparar o terreno para uma futura norma hard law ou, 

ainda porque se pretende um compromisso político mais imediato por partes dos interessados.  

O presente texto, utilizando o método dedutivo, busca uma inserção breve sobre o uso do soft law na 

área fiscal internacional, em especial, no combate à opacidade de muitas jurisdições fiscais e a sua relevância 

para a evolução do intercâmbio de informações fiscais entre os países, tendo como fonte para a pesquisa 

relatórios de organismos internacionais, como a OCDE, a legislação portuguesa, acordos internacionais, 

doutrina e artigos de autores da atualidade. 

1. A aplicação de soft law na área fiscal internacional. 

A complexidade das operações dos aglomerados econômicos na era globalizada, que deslocam a renda 

e fracionam os negócios em várias partes do mundo - especialmente em países de tributação favorecida - 

dificultam sobremaneira a determinação da base imponível, merecendo uma resposta à altura por parte dos 
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hoje denominados Estados Fiscais, razão pela qual se justifica o uso de instrumentos de natureza de derecho 

blando no intuito de acompanhar essa economia acelerada e sem limites geográficos. 

Organizações internacionais como a ONU, a OCDE, têm demonstrado interesse em mapear os 

problemas e emitido vasta “documentação” na linha de obter consensos multilaterais acerca de determinado 

tema como recomendações e modelos de convenção, dentre outros, vindo, por exemplo, o Comitê de 

Assuntos Fiscais da OCDE a elaborar diretrizes para enfrentar problemas como concorrência prejudicial, 

preços de transferência, evasão fiscal, dupla tributação, planeamento fiscal abusivo.  

A doutrina destaca a necessária coordenação entre os sistemas fiscais que tem convergido seus interesses 

para cada vez mais perseguir uma plena cooperação fiscal, culminando na criação de conceitos gerais em 

nível de fiscalidade internacional. 

Dentre os mecanismos de direito flexível na busca pela transparência fiscal internacional foi a elaboração, 

pela OCDE, do modelo da Convenção sobre Dupla Tributação, em 1963 (revisto várias vezes), sendo o 

mesmo utilizado por muitos países, como alicerce de diversos tratados bilaterais ao longo das décadas e, 

ainda, o modelo Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, de 2010, também 

elaborado pela OCDE, possuindo o caráter de influir nas efetivações das regras nas legislações internas dos 

países.  

Merece ponderar que os pontos negativos atribuídos ao uso da soft law, em especial a dificuldade de 

aplicação de sanção direta – como no caso dos instrumentos de hard law – bem assim a tão criticada aparente 

fragilidade na sua oponibilidade, não tem obstado a proliferação do seu uso na área fiscal internacional.  

2. Breve histórico sobre a convenção e a cláusula de intercâmbio de informações fiscais 

Em se tratando de enfrentamento da falta de transparência de dados internacionais como forma de 

combater os problemas fiscais, antes mesmo da criação de um modelo que orientasse as trocas fiscais, a 

OCDE instituiu a cláusula de troca no próprio modelo de Convenção sobre dupla tributação, mas houve – 

posteriormente - a necessidade do tema relacionado à troca de informações fiscais ganhar seu próprio 

modelo de convenção. 

Em linhas gerais, a Convenção sobre Assistência Administrativa Mútua em Matéria Fiscal, construída 

em 1988, sofreu alteração através do Protocolo de 2010, permitindo a adesão de países não membros da 

OCDE, alterada também em 2011, sendo atualmente, firmada por 108 países, conforme relação constante 

do sítio da própria organização, em que informa – também - que o Panamá, palco do escândalo Panamá 

Papers, aderiu à Convenção em 27.10.2016. 

Em apertada síntese, a Convenção sobre assistência administrativa visa à consolidação de três formas de 

troca de informação: por solicitação, automática ou espontânea, bem assim contempla outras formas de 

assistência em matéria fiscal, como  o uso de inspeções fiscais simultâneas, inspeções realizadas no 

estrangeiro, apoio em medidas de conservação e serviço de documentação, todas as medidas no sentido de 

facilitar a cooperação e a transparência fiscal internacional, tendo como objetivo combater elisão ou evasão 

fiscal assim como delitos financeiros graves. 

E como se evidencia a importância dessa orientação-modelo da OCDE para a efetiva formação dos 

Acordos entre os países? Ora, a título ilustrativo, vejamos a situação de Portugal, uma vez que entre 2009 e 
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2011 firmou Acordos de Troca de Informações com 15 (quinze) outros países, utilizando o teor do artigo 

5.º sugerido pela OCDE, ao implementar a troca de informações na modalidade “a pedido”, denotando a 

eficácia do modelo de cláusula proposto. Nesses acordos firmados por Portugal, a exemplo dos Estados de 

Guernsey e das Ilhas Virgens Britânicas ambas as jurisdições mencionam o compromisso político aos quais 

se comprometeram relativamente aos princípios da OCDE sobre a transparência e troca de informações 

como embasamento para firmar tais instrumentos. Ademais, esses 15 (quinze) países com os quais a 

República Portuguesa articulou os citados acordos constam Estados que possuem tributação favorecida, 

chamados paraísos fiscais, cuja lista de países foi alterada, em 2011, no sentido de excluir a República de 

Chipre e o Grão-Ducado de Luxemburgo, ambos Estados membros da União Europeia e, mais 

recentemente, alterado pela Portaria 345-A/2016, para eliminar do seu âmbito de aplicação Jersey, Ilha de 

Man e Uruguai. O que denota e salienta uma evolução na tentativa de essas jurisdições – históricamente 

fechadas – se adequarem ao novo conceito geral de transparencia. 

Parece válido nos atentarmos para o valor múltiplo da Convenção Modelo, isso porque, quando dois ou 

mais Estados firmam acordo com base no modelo estabelecido, ipso facto, o modelo serviu como lastro 

orientador, o qual, a despeito de não imprimir nenhuma carga de imposição jurídica, influenciou de modo 

enfático a negociação entre os envolvidos de modo que não podemos simplesmente afirmar que inexistiu 

uma carga de regulação no caso. Esse uso da Convenção Modelo remonta ao caso específico – lembrado 

pela doutrina - de aplicação de soft law para a criação de uma norma de hard law, ou seja, culminando-se na 

formação de um Tratado, uma verdadeira fonte do direito internacional132.  

3. Os paraísos fiscais, o Projeto BEPS e FATCA 

O tema relativo a paraísos fiscais sempre foi alvo de dificuldades de enfrentamento por vários 

fundamentos mas um deles certamente se mostra óbivio pelo facto de apesar dos esforços da OCDE em 

reduzir essas zonas de baixa ou nenhuma tributação ou, ainda, diminiur a opacidade (fiscal, financeira, 

bancária etc.) dessas jurisdições, o facto de integrantes da própria OCDE se encontrarem nessa situação e, 

ainda, de muitas delas terem sido apadrianhadas historicamente pelo Reino Unido, dificultou essa 

empreitada.  

Ainda na criação do Foro Global sobre concorrência fiscal prejudicial, em 1998, a OCDE editou 

recomendações para incentivar a transparência e que o não atendimento a essas diretrizes levariam, por 

conseguinte, a uma medida “sancionátória” que se caracterizou na inclusão dessas jurisdições não 

cooperantes em lista negra a ser elaborada. Essa característica de pressão por cumprimento teve efeito 

positivo, conduziu alguns países, de logo, a se comprometerem em cumprir algumas orientações para 

esquivar-se da inclusão. É um caso histórico de eficácia de sof law na área da fiscalidade internacional. Nos 

anos que se sucederam, a questão dos paraísos fiscais não foi solucionada pela OCDE, tendo a crise 

financeira de 2008 reacendido a necessidade de enfrentar a opacidade, dentre outros problemas fiscais, tanto 

que com apoio do G8 e do G20 a OCDE realizou um novo encontro do Foro Global sobre transparência 

e intercâmbio de informações com fins fiscais, no México, em 2009, cujo diferencial se dá porque englobou 
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tanto Estados membros como não membros da OCDE. A evolução quanto à busca pela formação de 

tratados de intercâmbio de informações fiscais tomou corpo mesmo a partir de 2009, conforme vemos que 

entre 2002 e 2009 somente haviam sido celebrados 39 (trinta e nove) acordos enquanto entre 2009 e 2011 

já haviam sido firmados 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) acordos. Noutros casos, após 2009, vários 

países firmaram protocolos aos tratados já firmados per si contra dupla tributação para incluir a cláusula de 

intercâmbio de informações fiscais, o que evidencia a intensa evolução no tocante ao intercâmbio de 

informações fiscais em momentos mais recentes. Embora o método de intercâmbio mínimo que se tenha 

exigido tenha sido o “a pedido” e não o intercâmbio automático – projeto mais ambicioso – essa aceitação 

em nível global denota um sucesso no campo da abertura da transparência fiscal.  

Numa indicação de novos tempos, a questão da troca de informações fiscais em nível internacional teve 

uma guinada efetiva maior a partir da aprovação, pelos Estados Unidos, do Foreign Accounting Tax Compliance 

Act (FATCA), em março de 2010, norma que buscou a troca de informações financeiras, dos seus cidadãos 

(e residentes) localizados além das fronteiras americanas. Com uma utilização ampla de residentes e 

cidadadãos e, ainda, utilizando-se de uma tecnologia para atender ao método de intercâmbio automático, 

aliado a uma sanção efetiva de retenção no valor de 30% (trinta por cento) sobre remessas, e renda oriundas 

dos Estados Unidos. A relevância da medida para incrementar essa tendência mundial de troca de 

informações se comprova com a adesão de 113 (cento e treze) jurisdições até o momento. 

O Acordo FATCA foi assinado por Portugal, em de 2015, sendo aprovado pela Assembleia da 

República, ratificado pelo Decreto no. 53/2016 e regulamentado pelo Decreto-Lei no. 64/2016, ditando 

sobre a implementação dos mecanismos de cooperação internacional desse regime de comunicações de 

informações financeiras, através de procedimentos e prazos.  

Ainda no âmbito da OCDE, a evolução do intercâmbio de informações fiscais tem se desenvolvido a 

partir do plano de ação BEPS, abreviação do Plano de Ação de combate à Base Erosion and Profit Shifiting, 

idealizado pelo G-20, após Relatório da OCDE, de 2013, haver constatado que as prejuízos exorbitantes às 

administrações fiscais por diversos problemas de fiscalidade internacional. O Projeto se assenta numa 

ambiciosa estratégia que busca enfrentar os desafios da fiscalidade internacional através de 15 (quinze) ações 

concomitantes, partindo do pressuposto que as demandas como evasão fiscal, concorrência prejudicial, 

dentre outras, encontram-se interligadas entre si, merecendo um embate nos pontos relevantes. A questão 

da transparência fiscal internacional representa um dos grandes enfoques a ser enfrentado por diversas 

medidas, haja vista que o intercâmbio de informações tributárias permite o conhecimento de dados para 

implementar as medidas adequadas ao combate às irregularidades e aos abusos perpetrados. O Projeto BEPS 

pode ser destacado como um exemplo típico de mecanismo de direito flexível na área da fiscalidade 

internacional atual. 

II. Conclusões    

Não há dúvidas que a crise financeira internacional de 2008 abalou até aqueles mais resistentes países 

cujas jurisdições fiscais se mantinham rígidas quanto à opacidade dos negócios financeiros e fiscais ocorridos 

em seu território. Sob a perspectiva da tributação internacional não há dúvidas que coordenação fiscal 

internacional, mediante as mais variadas formas de cooperação – em especial a transparência (através de 
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troca de informações e dados, em suas diversas modalidades) – obteve, na prática, vultosos ganhos no afã 

de inibir ou mesmo reprimir os desvios de comportamento fiscais de cunho internacional, vislumbrando-se 

a relevância prática contumaz da eficácia das orientações, das recomendações e dos modelos enquanto 

instrumentos de soft law. 

Destarte, considerando a nova geração de implementação das medidas sugeridas a título de intercâmbio 

- quer através de acordos bilaterais ou multilaterais - na amplitude com a qual se tem efetivado, parece que 

o uso do derecho blando para fins de regular esse tráfego internacional de informações fiscais pode estar se 

encaminhando para o futuro desuso. Aliás, o uso corriqueiro do intercâmbio de informações fiscais pode 

se tornar uma fonte tradicional do direito internacional, ou seja, o direito consuetudinário. Ora, o chamado 

soft law se distingue do costume (embora muitas vezes indique a existência deste, porque pode formalizar 

um costume já existente) pelo facto de que o costume necessita ser provado, o que se dispensa no 

instrumento de soft law, haja vista que se apresenta escrito, assim, em se tornando a regra usual aceita pela 

grande maioria das jurisdições fiscais, parece estar se concretizando uma das hipóteses de evolução do soft 

law para o verdadeiro costume internacional. Lembrando que a multiculturalidade global ainda fará que haja 

a falta de transparência fiscal em consideráveis pontos do mundo, favorecedores da permanencia de alguns 

paraísos fiscais. Mas a problemática da falta de transparência de dados para fins de fiscalização tributária 

não se limita a essa tendência em operacionalizar as jurisdições fiscais para receber as mais variadas 

informações dos contribuintes além das suas fronteiras, isso porque como bem aponta a doutrina, a 

transparência fiscal támbém deve abranger os próprios atos das administrações fiscais. Como ilustração, 

verificamos a recente aprovação na legislação portuguesa, para determinar que a administração fiscal 

publique, anualmente, o valor total e o destino das transferências e envio de fundos para jurisdições com 

regime de tributação privilegiada, promulgada em 15 de Abril de 2017, o que denota a importância de 

expandir esse contexto da transparência, não se limitando ao colhimento de informações dos contribuintes 

junto a jurisdições estrangeiras: a transparência deve transcender a dados e informações de contribuintes, 

merecendo que as administrações tributárias também ajam através do modus operandi mais transparente 

possível, nesse intuito de buscar uma verdadeira justiça fiscal. Afinal, a cooperação intergovernamental pode 

se transformar (ou permanecer) num verdadeiro cabo-de-guerra contra os contribuintes ou, se bem 

aproveitada, gerar uma harmonização fiscal com a cooperação também desse agente maior interessado em 

todas essas mudanças de política fiscal internacional: o contribuinte. 
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Universidade do Minho – Uminho; Professora Universitária da CESREI – Centro de Ensino Reinaldo Ramos – 
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INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento público e notório que o Brasil se encontra listado dentre 

os Estados mais violentos e perigosos do mundo. A medida em que a globalização 

permite uma evolução contínua e favorece o crescimento social e econômico 

desproporcional e desorganizado entre as diversas regiões e suas classes sociais, 

proporcionalmente multiplicam-se as condutas criminosas, intensificam-se os 

diversos níveis de violência empregada em cada ação e aplica-se um grau 

aterrorizante de organização e criatividade ilícitas. A violência no Brasil não tem 

destinatário específico e apesar das discussões em torno do gênero, classe, educação, 

etc., o avanço das investidas criminosas estarrecem todos os níveis sociais e 

desestabilizam a eficácia da segurança pública e a credibilidade do Estado perante a 

sociedade.  

É preciso inovar para poder acompanhar a maestria com que as condutas 

criminosas são concebidas e executadas. É necessário intensificar a atividade 

legislativa e judiciária, não no que diz espeito a criação de novos tipos criminais, mas 

no que se refere a processos e procedimentos. A Lei 12.694/2012 rompe com a regra 

de julgamento singular em primeiro grau de jurisdição e estabelece processo e 

julgamento colegiado formado por juízes togados ante a necessidade de intensificar, 

proteger e aperfeiçoar o julgamento dos crimes organizados. Diferente dos demais 

ilícitos penais, a criminalidade organizada é atividade criminosa extremamente 

sofisticada, articulada e que obedece a uma rígida disciplina de organização entre os 

participantes, o que denota grande poder de elaboração com baixa margem de erro.  

A inovação legislativa visou coibir a violência direcionada principalmente as 

autoridades judiciárias que atuam a frente dos processos e procedimentos da 

criminalidade organizada. Todavia existem crimes outros na legislação penal 

brasileira igualmente graves e avassalantes que merecem uma revisão procedimental 

pelo poder Legislativo objetivando alcançar um processo penal verdadeiramente 

eficaz no cumprimento da justiça e capaz de dizimar o sentimento de medo, 
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impunidade e insegurança que paira sob a sociedade brasileira. A título de exemplo 

listam-se os crimes hediondos previstos na Lei 8.072/90 nomeados e conhecidos em 

virtude da violência com que são praticados e o pavor social extremo que são capazes 

de instaurar coletivamente, mas que em virtude de um procedimento arcaico e 

tradicional despendido a alguns deles não inspiram confiança no sistema processual 

penal. Dentre os ilícitos penais dispostos como hediondos, destaca-se o homicídio 

(art.1º, I da Lei) que em virtude do que dispõe a CF/88 e o CPP brasileiro é de 

competência e procedimento do tribunal do Júri visto tratar-se de crime contra a vida 

tentado ou consumado, principal bem jurídico protegido por qualquer país.  

O Júri brasileiro, todavia, é formado exclusivamente por juízes leigos (e um 

juiz togado como presidente), sem o nível de conhecimento e experiência jurídicos 

necessários para se posicionar sobre a vida de outrem, além de serem passíveis de se 

deixarem influenciar por fatores externos descaracterizando um julgamento justo 

assente unicamente em fatos e provas. Isto posto, é possível reivindicar que o Brasil 

seja exemplo para o Brasil e que a inovação legislativa da lei 12.694/2012 sirva como 

pontapé inicial para possibilitar renovar a composição do Júri, transformando-o em 

um tribunal colegiado composto por juízes togados efetivamente capazes de dizer o 

direito e concretizar a justiça. 

 

 

1. A Lei 12.694/12 como precedente e exemplo para transformação do 

Júri Leigo em Colegiado composto por Juízes Togados 

 

Instituto que gera grande controvérsia, o Tribunal do Júri brasileiro compõe um 

Conselho de Sentença exclusivamente formado por jurados leigos, encontrando-se o 

juiz togado tão somente como presidente do Júri sem poder de decisão sobre a 

culpabilidade do réu.  
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Além da inconsistência que transborda a competência do Júri - visto ter a CF/88 

(art.5º, inciso XXXVIII) estabelecido a formação deste procedimento apenas para os 

crimes dolosos contra a vida listados no CP como homicídio (121, §§ 1o e 2º  

do CP), induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art.122 do CP), infanticídio 

(art.123 do CP ) e o aborto (art.124, art.125, art.126 e art.127 do CP), porém excluído 

alguns demais crimes notadamente tão ou mais graves e corriqueiros descritos na lei 

penal e incluídos na Lei 8.072/90135 em virtude da hediondez com que são cometidos, 

da complexidade com que a crueldade é aplicada e do terror que são capazes de 

estatuir na sociedade - a legislação brasileira comete o equívoco de relegar a decisão 

de culpabilidade sobre os crimes contra a vida, até então teoricamente os mais 

temidos, ao desígnio de sete jurados leigos isentos de experiência jurídica, 

conhecimento de lei (excetuando os graduandos em direito que são eventualmente 

convocados) e preparação funcional obrigatória exigida aqueles que almejam 

ingressar na carreira da magistratura. 

A oposição a um Tribunal do Júri formado por juízes leigos e não togados é 

histórica. Os positivistas históricos italianos, nomeadamente Enrico Ferri136 e 

Garofalo137, já tutelavam ser esta composição do Júri, respectivamente, uma 

instituição que profere decisões fundamentadas em um instinto de justiça e 

                                                        
135 A lei 8.072/90 que dispõe sobre os crimes hediondos e equiparados lista dentre os crimes graves descritos no CP 

brasileiro alguns que mesmo resultando em morte (resultado morte não querido caracterizando crime preterdoloso) 
e sancionados com pena superior ao crime de homicídio qualificado, não foram incluídos pelo CP no Capítulo dos 
crimes contra a vida, o que impossibilita, atualmente, de serem julgados pelo Júri. Percebe-se uma contradição que 
confunde a justiça brasileira: os crimes contra a vida teoricamente deveriam ser aqueles considerados mais 
repulsivos e graves, merecedores de maior atenção por parte do Estado, todavia dentre eles apenas o homicídio é 
caracterizado como hediondo, nomenclatura que encabeça os crimes descritos na lei 8072/90 e que significa dizer 
horrendo, repulsivo, e que lista os crimes mais perigosos e temidos para e pela sociedade, respectivamente. Duas 
normas penais (Capítulo dos Crimes contra a Vida e a lei dos crimes Hediondos) que disputam a caracterização 
dos crimes mais perigosos a serem repreendidos pela justiça brasileira, e apenas um procedimento processual penal 
criado com base na ideia de permitir aos cidadãos que alguns deles invistam a função de julgar para que possam 
atuar diante dos crimes considerados ocasionadores de maior indignação popular, mas que se destina apenas ao 
julgamento dos crimes contra a vida que, a exceção do homicídio, são de pouca incidência social, ao contrário do 
que acontece com os crimes descritos como hediondos na lei 8.072/90, mas que não são da competência do Júri. 
Portanto, ao contrário do objetivo para o qual foi criado, o tribunal do Júri praticamente atua apenas para 
julgamento dos crimes de homicídio diante da pouca incidência dos demais crimes contra a vida, e não efetivamente 
para dar a oportunidade aos cidadãos para julgarem pares seus pelo cometimento dos crimes mais graves da lei 
penal, visto estarem estes descritos no CP, para além do capítulo dos crimes contra a vida, e na lei dos crimes 
hediondos e que são tão ou mais graves que o homicídio.  

136 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal. Versão em português. São Paulo, 1931, pg.49. 
137 NETO, Eduardo Diniz. Do Júri Criminal no Brasil e em Portugal – Aspectos semelhantes e inconfundíveis: 

Considerações Críticas. Dissertação de mestrado da Universidade de Coimbra, 2000, pg. 121. 
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sentimentalismo ínsitos ao próprio ser humano e não em uma análise técnico-

científica dos fatos; e, em virtude das falhas que apresenta, nas lições de Garofalo, 

instituto digno de extinção mediante a ineficácia em alcançar o verdadeiro objetivo 

legal para o qual foi criado, disseminando julgamentos incapazes de fazer jus ao 

conceito de justiça processual penal e proferidos por ignorantes técnicos-legais 

inaptos a estabelecer qualquer critério científico em suas decisões, deixando-se levar 

por fatores externos vários. Por conseguinte, a extinção representaria um ato de 

garantia da segurança social. 

No Brasil não é difícil deparar com juristas e doutrinadores que seguem esta 

linha de raciocínio e desconsideram a idolatria do Tribunal do Júri como instrumento 

de efetiva justiça e marco da democracia, apesar de fortes posicionamentos em 

contrário. Em apontamentos proferidos à Revista de Informação Legislativa, o juiz 

Hamilton de Moraes e Barros foi enfático ao partilhar que a composição do júri como 

atualmente se encontra, é constituída por leigos dotados de um instintivo “servilismo 

intelectual” decorrente da ausência de conhecimento jurídico suficiente para uma 

decisão proferida com bases jurídicas, o que ocasiona uma atuação emotiva 

desvinculada da racionalidade indispensável aos julgamentos dos processos e um 

posicionamento influenciável pelas atuações teatrais desenvolvidas pelas partes em 

plenário138.  

Guilherme de souza Nucci, em artigo intitulado “Contra o Tribunal do Júri: 

Júri decide sem vínculo a código” escrito para o jornal FOLHA DE SÃO PAULO 

no dia 23 de março de 2010, ao trilhar raciocínio equivalente acerca da composição 

do Júri brasileiro, enfatizou a dispensabilidade dos jurados (ou do próprio júri) ao 

fazer perceber a ocorrência de provável injustiça penal diante das discrepâncias que 

podem existir entre decisões proferidas por um leigo, ausente conhecimento 

científico-jurídico, e as proferidas por quem foi treinado e educado por longos árduos 

anos para seguir as leis. Continua o autor dispondo que, 

 
 

                                                        
138 BARROS, Hamilton de Morais e. Notas sobre o Júri. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Janeiro – Março, 

1971, pg. 95-104. 
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Das 25 pessoas leigas, extrai-se o conselho de sentença, que irá julgar o réu, 
composto por sete jurados. Esses sete podem ser totalmente ignorantes em leis, 
mas julgarão com sua consciência e senso de justiça. Porém, o Judiciário 
brasileiro calca-se em leis escritas. A contradição torna-se, pois, evidente: exige- 
se do juiz togado apego e disciplina em relação às leis escritas; liberta-se o jurado 
para decidir sem nenhum vínculo aos códigos139. 

 

É questionável, ainda,  o fato de que a idade para iniciar a carreira da 

magistratura se estabelece em torno dos 25 anos e apenas após um longo curso 

superior jurídico que pode ou não incluir pós-graduações além da prática jurídica de 

três anos, enquanto que um dos requisitos para servir como jurado se concretiza no 

18º aniversário com a conquista da maioridade legal, sem grandes exigências capazes 

de inibir as influências internas e externas, deliberações parciais e ausência de 

fundamentadas decisões. Finaliza o autor desbancando a concepção de que seria o 

júri símbolo da democracia brasileira ao lembrar que o direito eleitoral e a 

concretização do voto secreto para eleição dos representantes legais, seria o principal 

e mais importante símbolo da conquista da democracia e direito de voz dos 

brasileiros. 

De tudo isto, 

 

Arrematam os críticos: como conceber que um homem do povo, ignorante das 
letras jurídicas, seja capaz de substituir com vantagens o Juiz togado, conhecedor 
de seu ofício, experiente no manejo do Direito, independente e altamente 
qualificado?140 
 
 

É preciso mudar, progredir. A despeito da lei 12.694/12 direcionar-se aos 

Crimes Organizados, é plenamente aceitável reconhecê-la como resultado da 

necessidade de reestruturação do procedimento processual penal ante a crescente 

evolução e inovação das condutas delituosas. Um dos principais objetivos da norma 

é garantir a proteção e segurança dos magistrados atuantes em casos de criminalidade 

                                                        
139 NUCCI, Guilherme de Souza. Juiz em SP, é livre-docente em Direito Penal e professor da PUC Pela Editora Revista 

dos Tribunais. 
140 OLIVEIRA, Edmundo. O Tribunal do Júri na administração da justiça criminal nos Estados Unidos. In: 

Tribunal do Júri – Estudos sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1999, pg. 100. 
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organizada, restringindo o cenário de riscos a sua integridade física141. Dito isto, prevê 

o art.1º142 a possibilidade de o juiz da causa instaurar a formação de um colegiado 

composto por ele e mais dois juízes competentes para todos os atos do processo, 

obstaculizando a identificação, pelos criminosos, do magistrado que vier a prolatar 

toda e qualquer decisão no caso concreto143.  

Protegem-se os magistrados, mas não os jurados. É plenamente possível que as 

condutas ilícitas levadas a efeito pelo Crime Organizado sejam direcionadas a prática 

de crimes dolosos contra a vida, o que culminará na designação da competência para 

julgamento pelo Tribunal do Júri. A lei 12.694/12 em seu art.1º não especificou 

crimes ou procedimentos em que seriam cabíveis à formação de um colegiado para 

procedimentos e julgamentos, bastando apenas a existência da materialidade do 

ilícito penal vinculada a atuação de organização criminosa.  

Sem embargo, o colegiado instaurado no procedimento do Júri para dar 

prosseguimento ao processo nos casos de sua competência, da forma como 

atualmente dispõe a legislação brasileira, seguirá o mesmo percurso  garantido 

constitucionalmente pelo art.5º, XXXVIII, c,  e arts.406 e seguintes do CPP, 

perseverando a competência única e exclusiva dos jurados constituintes do Conselho 

de Sentença sobre a materialidade do fato e a culpabilidade do(s) réu(s), restringido 

a atuação do colegiado togado às mesmas funções exercidas pelo juiz presidente do 

júri em todas as fases processuais quando diante de um procedimento singular: 

inquérito para investigação, formação de culpa e procedimento em 

plenário144.  

 

 

                                                        
141 GOMES, Luiz Flávio. GOMES, Luiz Flávio. Lei de Proteção aos Juízes não vai pegar. Consultor Jurídico, 2 de 

agosto de 2012. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2012-ago-02/colunalfg-lei-protecao-aos-juizes-nao-
pegar-faltam-recursos>. Acesso em 10 de abril de 2017, pg.1. 

142 Art. 1o Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o 
juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especialmente:  

(…) 
143 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3. Edição, Salvador, Editora JusPodium, 

2015, pg. 634. 
144 Entendimento do STF ao julgar a ADI 4414/AL, rel. Min. Luiz Fux, 30 e 31.5.2012, proposta contra a Lei Estadual 

n.º 6.806/2007 de Alagoas. 
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Os jurados conservam-se como peças principais para funcionamento do 

julgamento popular, são passíveis de ameaças e retaliações contra si ou terceiros para 

que o veredicto seja proferido conforme favoreça aos criminosos, porém não são 

abrangidos pela mesma proteção legislativa destinada a integridade física dos juízes 

togados. 

É imprescindível escudar o cidadão e desobrigar a formação processual penal 

do júri por leigos. A lei abre precedentes para que um Colegiado formado por juízes 

togados se instaure em procedimentos de 1º grau de jurisdição, o que leva 

inevitavelmente a se repensar a estruturação do Conselho de Sentença do júri 

brasileiro (art.447º do CPP) e possibilitar que os crimes contra a vida sejam 

apreciados tão somente por conhecedores da lei e verdadeiros experientes jurídicos, 

concursados públicos e amadurecidos por um longo caminho, as vezes amargo, 

porém gratificante, que se inicia com o estudo a nível superior e se concretiza com a 

aplicação da lei e justiça devidas. 

 

a. O Direito Comparado como exemplo para alteração da 

composição do Júri brasileiro 

 

A título de Direito Comparado, a legislação portuguesa apresenta um 

julgamento popular devidamente composto e uma lógica corretamente estabelecida 

na determinação de sua competência. Não é regido pela instituição do Júri 

tradicional, mas sim pelo escabinato ou escabinado, sistema de resolução processual que 

mescla os jurados entre juízes togados e leigos. 

No escabinado há como no Júri, o recrutamento popular, o sorteio e até a divisão 
do julgamento. Mas, enquanto naquele a responsabilidade do réu é examinada e 
decidida em conjunto pelos juízes leigos e juízes profissionais, no último só o 
elemento popular decide sobre a existência e autoria do crime145.  
 

  

                                                        
145 MARQUES, José Frederico. A instituição do Júri. Campinas, Editora Brookseller, 1997, pg. 428. 
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Além da Constituição da República Portuguesa legitimar, em seu art.207º, a 

constituição do júri nos casos previstos em lei, o art.1º do Decreto-Lei Português nº 

387 A /87146 regulariza a formação do tribunal popular por três juízes (um presidente 

e dois adjuntos) que compõem o tribunal coletivo e quatro jurados efetivos e quatro 

suplentes que intervirão mediante impossibilidade de os efetivos atuarem. 

Semelhante ao que dispõe a legislação brasileira, o júri lusitano possui competência 

para determinar acerca da materialidade do fato, culpabilidade do(s) réu(s) e 

determinação da sanção; e dessemelhante ao que dispõe o Processo Penal brasileiro, 

a legislação processual penal portuguesa define a competência do júri através da 

classificação legal das condutas como graves, não restringindo a conceituação de 

gravidade apenas aos crimes contra a vida, como dispõe o art.13º. 

Ainda que existente a participação de jurados leigos na estruturação do júri 

português, a presença dos juízes togados como parte do conselho julgador inibe a 

produção de uma decisão completamente desprendida de convicção jurídica 

fundamentada no conhecimento das leis e interpretação efetiva das provas, 

limitando-se, inclusive, a possibilidade de influências de fatores externos ao processo. 

Mesmo que a garantia da segurança social e apreciação justa e eficaz do fato 

não estejam absolutamente protegidos no júri português devido a pouca, porém 

existente, presença de jurados leigos, ainda assim é um procedimento 

imensuravelmente mais eficaz e próximo a verdadeira justiça penal que o brasileiro. 

O art.365º, nº4 do CPP é símbolo da busca incessante da legislação portuguesa em 

aplicar a verdadeira justiça visto estabelecer um sistema de vereditos mais condizente 

com o princípio da verdade material e devido processo legal, vinculado efetivamente 

aos fatos e provas ao estipular a obrigatoriedade dos jurados leigos em proferirem e  

                                                        
146Art.1º. Composição do tribunal do Júri: 
 1 - O tribunal do júri é composto pelos três juízes que constituem o tribunal colectivo e por quatro jurados efectivos 

e quatro suplentes.  
 2 - O tribunal é presidido pelo presidente do tribunal colectivo.  
 3 - Os jurados suplentes intervêm quando, durante o julgamento ou antes do seu início, algum dos efectivos se 
impossibilitar, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º  
 4 - Para os efeitos previstos no número anterior, os jurados suplentes devem assistir às audiências de julgamento 
para as quais tiverem sido seleccionados, só sendo permitida a sua intervenção em regime de substituição caso 
tenham comparecido a todas as sessões de julgamento antecedentes àquela em que a respectiva intervenção se 
tiver de efectuar. 
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fundamentarem seus votos precedentemente aos juízes togados, evitando a 

influência147 na deliberação posto serem os votos declamados abertamente perante 

todos os julgadores. 

 

CONCLUSÃO 

 

Não se argumenta pela extinção do Júri brasileiro, mas sua retificação legal; 

inovação jurídica-legislativa aperfeiçoando-o na realização da verdadeira justiça. A 

retirada absoluta e definitiva para além de desnecessária e absurda, seria obstaculizada 

pelas restrições legais que regem as cláusulas pétreas, incluída entre estas o art.5º da 

Carta Magna brasileira148 que reconhece em seu inciso XXXVIII a instituição do Júri, 

seus principais princípios e sua competência. Neste último caso, diferentemente 

procede Portugal e Espanha ao não disporem sobre a competência material do Júri 

em suas respectivas Constituições Federais, o que possibilita a determinação e 

alteração a nível de Lei Ordinária149 sem maiores empecilhos legais. 

Por outro lado, o texto da Constituição brasileira é transparente ao remeter a 

organização do Tribunal Popular à competência de Lei Ordinária, que neste caso se 

refere ao Código de Processo Penal brasileiro disciplinado pelo Decreto-Lei 

nº.3689/41, permitindo que as devidas e necessárias alterações sejam concretizadas 

com o intuito único de proporcionar maior, melhor e mais eficaz aplicabilidade 

normativa ante a evolução das relações sociais e criminais. 

                                                        
147 GASPAR, Antônio Henriques; CABRAL, José António Henriques dos Santos; COSTA, Eduardo Maia; MENDES, 

António Jorge de Oliveira; MADEIRA, António Pereira; GRAÇA, António Pires Henriques da. Código de 
Processo Penal Comentado. Coimbra, editora Almedina, 2014, pg1.145. 

148 O art.60,§4º da Constituição Federal do Brasil ao dispor sobre as cláusulas pétreas, lista temas insuscetíveis a 
deliberação de proposta para emenda constitucional tendente a os abolir. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
...§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

149 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri – Princípios Constitucionais. São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 1999, 
pg.174. 
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Dito isto, torna-se concretizável a alteração legal e conforme a Constituição 

Federal da composição do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri brasileiro 

descrito no art.447 do CPP. Assim já procedeu timidamente a Lei 11.689 de 2008 ao 

determinar a alteração deste mesmo artigo modificando o número de jurados que 

sorteados (de 21 jurados passaram a ser sorteados 25) para formação do Júri. Se é 

possível inclusão, também o é a exclusão de jurados leigos e substituição por juízes 

togados devidamente preparados para o exercício árduo de julgar e emitir decisões 

fundamentadas em conhecimento e experiência jurídicos adquiridos conforme se 

exige a lei. 

Embora a lei 12.694/2012 estabeleça a possibilidade de formação de 

Colegiado de juízes togados em primeiro grau de jurisdição especificamente em 

julgamento dos Crimes Organizados, abre precedentes para se pensar em valer-se do 

Colegiado de Juízes togados em demais procedimentos processuais penais 

fundamentando-se em causa diversa da arguida pela lei, mas que busca alcançar o 

mesmo objetivo de justiça sobre o qual o direito penal e processual penal se 

estruturam.  

É plenamente possível falar-se em um Colegiado de Juízes togados no 

Tribunal do Júri não somente em Crimes Organizados e não apenas exercendo as 

funções do juiz presidente do Júri conforme determina o CPP. É absolutamente 

pertinente e necessário diante do ordenamento jurídico brasileiro, um Conselho de 

Sentença composto por magistrados devidamente investidos na função e atuantes 

em todos os procedimentos, até mesmo no momento da determinação da culpa e 

aplicação da sentença. Não há no ordenamento jurídico brasileiro preceito legal que 

impeça a utilização do Colegiado em Primeiro Grau de Jurisdição; os princípios da 

Colegialidade e Duplo Grau de Jurisdição meramente declaram a obrigatoriedade da 

revisão da decisão de primeiro grau por Colegiado de Juízes togados em segundo 

grau de jurisdição (em caso de recurso), nada referindo-se à não aplicabilidade da 

colegialidade em outros níveis. 
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A lei 12.694/2012 objetiva primordialmente proteger a identificação do 

magistrado e consequentemente sua saúde e integridade física contra investidas 

criminosas levadas a efeito pelos delinquentes que compõem a criminalidade 

organizada, proteção esta - ou ao menos semelhante a esta – inexistente ao se 

mencionar um Conselho de Sentença formado por cidadãos do povo que não 

exerceram qualquer direito de escolha sobre esta função imposta pelo Estado, 

atuando sem pleno conhecimento jurídico e nenhum preparo psicológico para lidar 

com o encargo de serem identificados pelo acusado como os responsáveis pela sua 

possível condenação, o que ocasiona larga preocupação com a proteção da 

integridade física e psicológica suas e de suas famílias150.  

Os magistrados, por outra via, assumiram a função que livre e 

espontaneamente escolheram após anos de preparo em ensino superior e cursos de 

aprofundamento direcionados a magistratura, experienciando a teoria e prática dos 

riscos de julgar e decidir o destino de pares seus; anos de plena consciência sobre os 

bônus e ônus que a profissão impera. Portanto, os juízes togados estão 

psicologicamente preparados e apoiados em todo um complexo organizacional 

elaborado pelo Estado para tornar realizável a atuação diante dos procedimentos 

processuais penais mais longos, complexos e que envolvem os mais perigosos crimes 

e criminosos. 

Por fim, se o que se preza é cumprir com os regramentos, principalmente, do 

princípio da celeridade processual e devido processo legal, o procedimento do Júri 

brasileiro caminha para lado oposto. Não se caracteriza por célere um plenário do 

júri quando acusação e defesa apresentam verdadeiro teatro sobre termos jurídicos 

tencionando traduzi-los de forma compreensível aos leigos, além de ter de explicar, 

de forma que se façam entender, cada trecho dos autos indispensável ao sucesso da 

causa. É necessário este procedimento complexo visto que os responsáveis pela 

absolvição ou condenação, em sua maioria, são desprovidos de conhecimentos 

jurídicos plenos e suficientes para prolação de uma decisão completamente 

                                                        
150 BONFIM, Edilson Mougenot; NETO, Domingos Parra. O novo procedimento do Júri, comentários à Lei nº 

11.689/2008. São Paulo, Editora Saraiva, 2009, pg.52-53. 
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consciente e estritamente conforme as provas e defesas em plenário, dificuldade esta 

que não existiria caso o Conselho de Sentença fosse formado por juízes togados 

conhecedores profundos dos termos e atos jurídicos, tornando o procedimento 

efetivamente célere e descomplicado. 
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INTRODUÇÃO  
 

No Brasil pós-Constituição Federal de 1988, especialmente em decorrência da doutrina do Min. 

Roberto Barroso acerca do neoconstitucionalismo, passou-se a pensar o ativismo judicial como prática 

necessária à garantia da máxima efetividade dos direitos fundamentais, facilitando, assim, o cumprimento 

do objetivo fundamental de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º,I,CF). Nesse cenário,  

hoje é majoritária a doutrina que defende o ativismo – ressalvas as críticas de nomes relevantes, a exemplo 

de Streck – de modo que o debate não mais recai sobre sua legitimidade. Vale dizer, partindo do pressuposto 

que o ativismo não é fim em si mesmo, mas meio para a consecução da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais, e diante de um cenário de dificulades na efetividção das decisões impositivas de políticas 

públicas – cerne do ativismo – imperioso teorizar novos intitutos ou possibiliades que facilitem esse mister. 

O presente artigo questiona a possibilidade da negociação processual, instituto que ganhou relevo a partir 

da promulgação do Novo CPC (Lei nº. 13.105/2015) contribuir para o desafio eficacional das decisões 

judiciais ativistas. 

 

1 PREMISSAS INAUGURAIS: O ATIVISMO JUDICIAL ENQUANTO FENÔMENO NEOCONSTITUCIONAL E 

O DESAFIO DE EFETIVAÇÃO 
 

 A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, fruto do movimento que parte 

da doutrina consignou como neoconstitucionalismo, prevaleceu o entendimento de direitos 

fundamentais como símbolos judiciáveis. Vale dizer, seu descumprimento possibilita a provocação 

do Poder Judiciário no exercício legítimo do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF). 

Assim, esse novo constitucionalismo trazido pela doutrina consagra o entendimento de que 

os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), mas 

expressam postulados de proteção (Schutzgebote). Sob o prisma do Estado, os direitos fundamentais 
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se revestem tanto de uma proibição de excesso (Übermassverbot), como em proibição de omissão 

(Untermassverbot). É na discussão em torno da proibição de omissão que surge o ativismo judicial. 

No Brasil, a tutela das diversas formas de idiossincrasias ainda é tímida, de modo que o 

reconhecimento das minorias acaba por constituir responsabilidade do Poder Judiciário, por meio 

do ativismo. Analisar a eficácia das decisões ativistas consiste, portanto, em garantir o acesso e a 

humanização da justiça às comunidades tradicionais, aos indígenas, aos quilombolas e demais 

povos amazônicos. 

A esse respeito, Barroso (2006, p. 41), versando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal 

em exegese que, contudo, pode ser aplicada a todos os órgãos do Poder Judiciário, dispõe que: “o 

papel da corte constitucional é assegurar que todos estes elementos convivam em harmonia, 

cabendo-lhe, ademais, a atribuição delicada de estancar a vontade da maioria quando atropele o 

procedimento democrático ou vulnere direitos fundamentais da minoria”. 

Com efeito, a judicialização – ou ativismo judicial – surge como possibilidade de fomentar 

o processo de reconhecimento de direitos e de construção de identidade dos indivíduos, 

especialmente daqueles que, numa sociedade plural, destoam da cultura “oficial”. Essa realidade é 

facilmente compreendida em Rondônia, em que os debates acerca das territorialidades, direitos 

humanos e políticas públicas se voltam naturalmente às comunidades tradicionais, aos indígenas, 

aos quilombolas e demais povos amazônicos. 

Nos últimos anos, a discussão teórica avançou no sentido de balizada doutrina entender 

por legítima a atuação “para além” da competência do Poder Judiciário, de modo que a tônica 

passou a concentrar-se nos aspectos de efetivação dessas decisões condenatórias de realização de 

políticas públicas. 

No que se refere à eficácia da decisão judicial ativista, tem-se que esta, por ser estranha ao 

campo da discricionariedade e da política, por vezes pode emanar comandos inexequíveis que, além 

de onerar o ente público, não tutelam satisfatoriamente o direito reclamado em juízo.  

Como elementos que inviabilizam a efetividade das decisões judiciais impositivas de 

políticas públicas pode-se citar, afora a desídia do administrador, que escapa do estudo pretendido, 

questões como (i) as amarras contidas na legislação orçamentária; (ii) a tese, já rebatida pelo 

Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim utilizada da reserva do possível e (iii) a repartição de 

atribuições administrativas inter-relacionada entre as diferentes esferas e órgãos públicos. 



125 

 

    A lei orçamentária vincula diretamente o Administrador – princípio constitucional da 

legalidade financeira -, impondo limites aos gastos públicos, de maneira que, havendo necessidade 

de promover gastos acima do autorizado, deverá  o Poder Executivo recorrer ao Legislativo para 

autorização de abertura de créditos extraordinários, não o podendo fazer por medidas provisórias, 

haja vista não se encontrar a decisão impositiva de políticas públicas  nas hipóteses do art. 167, § 

3º, CF. 

       Ao passo em que o argumento analisado no item (i) se refere à limitação geral, 

decorrente da previsão legal do quantum deve ser gasto pelo ente público, a reserva do possível se 

manifesta como uma escassez de recursos verificada no caso concreto, sustentada na ideia de que 

obrigação impossível não pode ser exigida (impossibilium nulla obligatio est).  

Não obstante a insuficiência de recursos previstos (i) ou efetivos (ii) deva ser levada em 

consideração no proferimento de decisões impositivas de políticas públicas, esta tese não possui o 

condão de dispensar o cumprimento do comando judicial, conforme RE 410.715 AgR / SP - Rel. 

Min. Celso de Mello, julgado em 22.11.2005, DJ 3.2.2006. Por outro lado, deve-se reconhecer que 

são verdadeiras limitações fáticas, fazendo surgir a necessidade da negociação processual para 

assegurar a esfera de efetividade das decisões impositivas de políticas públicas. 

A respeito do inter-relacionamento entre a complexa repartição de atribuições 

administrativas (iii), tem-se que a efetivação de decisão impositiva de políticas públicas demanda 

um agir governamental intersetorial e interdisciplinar, dependendo de preparação prévia por parte 

da Administração. Ademais, demanda a participação de diversos departamentos do ente público, 

sendo fundamental um diálogo ágil e efetivo, formando um concerto de esforços oriundos de 

diferentes esferas administrativas (COSTA, 2016). 

Todas essas são situações fáticas fáceis de serem observadas e comprometem o agir estatal 

na realização das decisões “ativistas”. Conspiram, com efeito, contra a efetividade do processo e, 

com isso,  mitiga a integridade do direito levado a juízo. A baixa efetividade das decisões judiciais 

é fato que macula toda a construção teórica em torno da tutela constitucional dos direitos 

fundamentais, de modo que é imperioso pensar em alternativas para contorná-la. 

A fim de conferir credibilidade acadêmica à proposta em apreço, necessário tecer breves 

comentários acerca de casos concretos de decisões proferidas em face da Fazenda Pública e a 

possível interferência da (in)existência de um procedimento dialógico, “processualmente 

cooperativo” (MITIDIERO, 2007), em sua satisfação. 
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Costa (2016, p. 127) cita como exemplo de negociação processual, o caso “Belatriz 

Mendoza”, no qual a Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina determinou aos Estados 

envolvidos na demanda a apresentação de plano integrado  e progressivo, possibilitando o 

adimplemento da obrigação de forma gradual, com metas projetadas. 

Solução similar é encontrada na jurisprudência da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que confirmou a antecipação de tutela requerida pelo 

Ministério Público, determinado que o Município de Canoas apresentasse cronograma de 

implantação de projeto de serviço residencial terapêutico para atendimento dos portadores de 

doença mental em situação de abandono (Agravo de Instrumento 70024042095, Relatora 

Desembargadora Denise Oliveira Cezar). 

  A questão da efetividade das decisões judiciais é tão séria que atinge, inclusive, os comandos 

proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, necessário mencionar o  julgamento da 

ADPF 347/DF, na qual foi reconhecida a figura do “estado de coisas inconstitucionais”, relativa 

ao sistema penitenciário brasileiro. No caso em tela, foi deferida medida cautelar em sessão 

realizada aos nove de setembro de 2015, concedendo prazo de três meses para que a União liberasse 

saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para o qual foi 

criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. 

No dia 23 de setembro de 2015 a Advocacia Geral da União foi intimada para 

cumprimento, sendo que até o momento do último despacho noticiado nos autos, em três de 

fevereiro de 2017, ainda não fora reconhecido a obediência, por parte da União, do comando 

judicial. 

 

2 PREMISSA COMO PARTE DA TÓPICA:  A NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL E A POSSIBILIDADE DE 

EFETIVIDADE DAS DECISÕES IMPOSITIVAS DE POLÍTICA PÚBLICAS 
 

Ultrapassadas as indagações acerca da legitimidade da atuação positiva do Poder Judiciário, 

cumpre questionar seus contornos no campo da eficácia. Vale dizer, o cumprimento de políticas 

públicas, especialmente aquelas que se protraem no tempo, como a prestação de um serviço público 

ou construção de obra pública, por exemplo, depende de uma série de fatores, como a disposição 

de informações técnicas e cumprimento a uma série de procedimentos legais, que escapam da 

expertise do Magistrado e adentram no plano da discricionariedade política.  

Conforme ensina Costa (2016, p. 114), “quase sempre ha vários meios adequados, 

necessários e proporcionais ao alcance da finalidade pretendida, motivo pelo qual só o 
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administrador público dispõe das informações técnicas e da visão de conjunto dos problemas 

internos para poder escolher o melhor meio”. 

Essa situação cria a possibilidade de, no caso concreto, serem proferidas decisões 

condenatórias de realização de política pública – condenação em obrigação de fazer – que, por 

razões que escapam à vontade do administrador, são muito difíceis de serem implementadas. Não 

se tem, nesse cenário, o cumprimento voluntário em razão de sua inviabilidade fática, que se 

apresenta por meio de entraves materiais, técnicos e financeiros. 

 Como consequência do descumprimento da decisão judicial, surgem as medidas coercitivas, 

a exemplo das astreintes, o sequestro de valores e outras medidas atípicas, que acabam funcionando 

em sentido diverso: em vez de facilitarem a realização da política pública que, como regra, objetiva 

materializar direito fundamental de indivíduo ou grupo, terminam por onerar o ente público e, de 

forma mediata, toda a sociedade. 

 Reforçando o que já foi exposto: a questão do ativismo – ou judicialização – não repousa 

mais na discussão em torno de sua legitimidade, devendo a tônica dos estudos se concentrar na 

questão da eficácia. E como sugestão à eficácia das decisões judiciais impositivas de políticas 

públicas surge a negociação processual. 

 A negociação processual, de origem francesa, e que ganhou relevo a partir da promulgação 

do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), possibilita às partes e ao Magistrado, 

acordarem acerca de prazos e formalidades, de maneira a moldar o processo às peculiaridades do 

caso concreto. Significa dizer: torna-se lícito a fixação fracionada e negociada do tempo e de meios 

de gerir o processo152. 

 A presente proposta procura transportar a negociação processual, comumente localizada 

na fase cognitiva, para após a sentença – ou decisão liminar, se hipótese de cumprimento provisório 

-, facilitando, assim, o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao Poder Público, daí porque 

falar em “execução negociada”. “Execução” aqui é tomada em sua acepção extensiva, significando 

satisfação, de modo que, não obstante a utilização do termo “execução negociada”, o que se busca 

evitar é, justamente, o descumprimento da decisão judicial e, com isso, a instauração da fase de 

cumprimento de sentença e a prática dos atos executivos.  

                                                        
152  Art. 191, CPC - De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 

processuais, quando for o caso. 
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Com efeito, consiste em mecanismo que visa criar alternativas mais exequíveis,  refutando, 

a priori, em se tratando de implantação de políticas públicas, o sistema de hard judicial execution, 

caracterizado pela força, coerção e imposição, em detrimento a um sistema flexível – soft judicial 

execution– que, ancorado no diálogo e na criatividade, busca meios de possibilitar a realização 

voluntária do comando sentencial. 

Explana-se: não se impõe uma sanção-execução de maneira forçada, mas estabelece-se 

cronograma entre as partes, substituindo, assim, uma série de medidas coercitivas (COSTA, 2016, 

p. 131).asA 

A negociação processual, que se revela como mecanismo ímpar na construção de um novo 

paradigma de administração e gestão da justiça, acredita-se, possui o condão de solucionar o acesso 

– em sua acepção ampla (CAPPELLETTI; GARTH 1998), à justiça, humanizando e 

democratizando o proceso, rompendo como paradigma da execução forçada e caminando em 

direção ao cumprimento voluntário da decisão judicial por parte do ente público. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta da negociação processual de políticas públicas surge no afã de, 

epistemologicamente, contribuir para a consolidação de um processo democrático, colaborativo e 

efetivo, avançando na construção a respeito de um novo modelo de pensar os direitos humanos 

em juízo e, no campo fático, demonstra sua relevância social ao aproximar a eficácia da tutela 

judicial pretendida.  

Nesse cenário, a execução negociada significa ter o processo civil sob uma perspectiva 

democrática, porquanto traz consigo a possibilidade de participação, na negociação, não apenas 

das partes e dos auxiliares da justiça, mas também de setores da sociedade, de forma a construir 

métodos plurais de implantação de direitos, no momento da discussão das formas viáveis de 

realização das políticas públicas e, também, a posteriori, funcionando como canais de fiscalização e 

controle da ação governamental.   

Há, nesse cenário, verdadeira repartição de atribuições, na medida em que, intensificadas 

as esferas de fiscalização por parte dos cidadãos, a realização dos comandos judiciais por parte da 

Administração será balizada pelos ditames da accountability – prestação de contas, responsabilidade 

e responsividade. 

 Dessa forma, além de conferir eficácia aos comandos judiciais, acredita-se que irá 

contribuir para com a humanização do processo.  
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SIGILO DA ADVOCACIA EM XEQUE: BREVES APONTAMENTOS EM RELAÇÃO 

AOS DEVERES DE COMPLIANCE DO ADVOGADO. 

 

I – Introito acerca da temática: 

Em tempos como o de hoje, a advocacia, notadamente a penal, vem passando por uma 

infeliz desvalorização. Não só isso. O direito do contraditório e da ampla defesa, a cada dia, acaba 

por se tornar privilégio de poucos, na medida em que a insegurança jurídica é algo latente no 

judiciário brasileiro – quer dizer, se decide conforme a roupagem, por vezes, a classe social 

(evidente que longe dos holofotes da imprensa) e de acordo com o arbítrio do julgador. Não é 

novidade, de igual sorte, que, em muitas hipóteses, primeiro se decide pela condenação, depois, o 

julgador, se reveste do argumento – ou, em muitos casos, sequer se fundamenta a decisão, 

colacionando-se tão somente os argumentos expostos pelo membro do Ministério Público154.  

Evidentemente, esses movimentos tão presentes na cultura jurídica atual, no cenário 

brasileiro, acabam por derrocar em graves injustiças, na medida em que, se suprimindo direitos da 

própria atividade advocatícia, em última análise, se está estiolando direitos fundamentais do 

acusado. Dessa forma, torna-se mais comum a interceptação telefônica de conversas entre 

advogado-cliente – inclusive, em algumas hipóteses, servindo de próprio sustentáculo à 

manutenção de prisões preventivas e demais medidas cautelares -, bem como se tornando usual, 

de igual sorte, a busca e apreensão em escritórios de advocacia, cuja inviolabilidade é assegurada 
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70067584664 (TJRS), por exemplo.  
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por Lei Ordinária (art. 7.º, inc. II, da Lei n.º 8.906/1994). Não esqueçamos, ainda, do recente 

acontecimento ocorrido nos meandros da Operação Lava-Jato, no qual o juízo da 13.ª Vara Federal 

de Curitiba permitiu o monitoramento telefônico de um grande escritório de advocacia, o que 

culminou, ao que tudo indica, na flagrante afronta ao sigilo de, aproximadamente, trezentos clientes 

da banca155. 

Veja-se que, à luz de um Estado Democrático de Direito, tais violações, a priori, seriam, 

de pronto, rechaçadas veementemente pelo judiciário. Porém, como visto hodiernamente, não é o 

que tem ocorrido. A busca incessante pelo fim da corrupção e encrudescimento dos mecanismos 

de controle, visando a coibir práticas de crimes de colarinho branco, ainda que seja fundada em um 

propósito honroso, têm que ser precedida pelo respeito às regras constitucionais. Sem isso, não há 

democracia, há, somente, um Estado de Exceção, no qual vale tudo para perquirir os criminosos – 

mesmo que sejam somente aqueles apontados pela mídia. De igual forma, um Estado se identifica, 

em grande medida, a partir de suas decisões judiciais, mormente no que diz respeito ao âmbito 

penal. Quer dizer, atualmente, algumas decisões judiciais nos fazem repensar se, efetivamente, 

vivemos em uma plena democracia.   

À base desse cenário, ainda que, em algumas hipóteses, feito a partir da controversa 

relativização de princípios constitucionais, é certo que todo esse movimento em busca do fim da 

corrupção e seus corolários – notadamente, crimes financeiros -, bem como a manifesta 

insuficiência do Estado em obter um eficaz controle das movimentações financeiras, acentuou o 

que conhecemos como autorregulação regulada. Trata-se, conceituando-a genericamente, de uma 

cooperação entre o ente público e o privado, ao escopo de prevenir e detectar ocorrências de delitos 

de difícil investigação. No Brasil, perfectibiliza-se essa forma de regulação através da obrigação de 

determinadas pessoas físicas e jurídicas apontadas no art. 9.º da Lei n.º 9.613/98, de comunicar ao 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”) e a entidades de classe, eventuais 

movimentações atípicas que possam, por sua forma, caracterizar o ilícito de branqueamento de 

capitais. 

De acordo com a doutrina de Ulrich Sieber, a forma de regulação denominada alhures 

se caracteriza através da criação, pelo ente estatal, de disposições que criam conceitos detalhados 

ou instituem estruturas que estimulam a autorregulação. O jurista alemão, ainda que considere 

existente diversas críticas que possam se fazer a esse modelo – inclusive em relação a própria 

colidência de interesses entre cliente e obrigado – aduz que essa concepção de autorregulação regulada 

                                                        
155 http://www.conjur.com.br/2016-mar-31/operadora-informou-juiz-sergio-moro-grampo-escritorio. Acesso em: 

07/05/2016. 
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se vincula a um novo modelo de teoria e política criminal para combater a criminalidade 

empresarial, especialmente porque inexiste alternativa melhor156. 

Segundo Andrei Zenkner Schmidt, os novos contornos da política econômica stricto 

sensu reflete a percepção de que a economia deve se revestir de valores como a equidade e 

transparência nas relações financeiras, de modo que as empresas que possuem a intenção de andar 

em conjunto com as novas disposições de ordem global “têm sido compelidas a  implementar uma 

autorregulação de prevenção de desvios por seus próprios agentes”157. 

Noutro turno, Rodrigo Sanchez Rios e Caio Antonietto explicam que a maior 

intervenção no mercado, exigindo-se as práticas integrativas de compliance – e oriundas, portanto, 

de uma concepção de mercado pautada na autorregulação regulada -, provêm de situações concretas, 

tais como as escandalosas fraudes ocorridas em empresas como Siemens e Parmalat. Não só por 

esses problemas, porém, em grande medida estimulados por estes casos concretos, ampliou-se, em 

âmbito global, a criação de diversas regulamentações visando a limitar a autonomia usufruída pelos 

setores bancários e de grandes corporações158. Demais, a concepção da autorregulação no âmbito do 

compliance parte da premissa de que as empresas exercerão uma função que, desde sempre, esteve 

sob a égide do Estado, que é a prevenção de ilícitos, assim “o Estado, por reconhecer-se incapaz 

de fiscalizar os desvios, terceirizasse a competência que, antes, era institucionalmente exercida por 

ele com exclusividade”159. 

Contudo, esse sistema pode dar azo a colisões e distorções, porquanto com obrigações, 

tais como aquelas impostas pela Lei n.º 9.613/98, ainda que voltada a compensar um déficit de 

regulação estatal, pode intervir, significativamente, nas relações privadas, na medida em que é 

                                                        
156 SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho Penal de la Empresa: una nueva concepción para 
controlar la criminalidad económica. In: URQUIZO OLAECHEA, ABANTO VÁSQUEZ e SALAZAR 
SÁNCHEZ (coords.), Homenaje a Klaus Tiedemann. Dogmática penal de Derecho penal econômico y política criminal, Lima: Tomo 
I, 2011, p. 205-246. 
157 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direito penal econômico: parte geral. – Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 179. 
158 RIOS, Rodrigo Sánchez; ANTONIETTO, Caio. Criminal Compliance – prevenção e minimização de riscos 
na gestão da atividade empresarial. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 114, São Paulo, mai/jun. 2015, p. 341-
375. 
159 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direito penal econômico: parte geral. – Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 179. 
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possível produzir uma quebra de confiança entre cliente e obrigado, permitindo, ao fim e ao cabo, 

que o obrigado adultere ou altere dados160 enviados aos órgãos de controle161.  

De igual sorte, Isidoro Blanco Cordero avulta a provável ocorrência de conflito de interesses, 

uma vez que, em se tratando de pessoas físicas ou jurídicas obrigadas, todas essas com fins 

comerciais, que, em última instância, perquirem, ao máximo, a obtenção de lucros, se apresentando, 

ademais, como instituições confiáveis perante a sociedade, há uma colidência em relação aos seus 

clientes162. Nesse prisma reside a problemática em relação ao advogado, conforme ressalta Andrei 

Zenkner Schmidt, cujo sigilo profissional detém uma particularidade demasiada particular em 

relação aos seus clientes, assim como é o caso do contador, este que, inclusive, maneja com dados 

resguardados com sigilo constitucional (dados bancários – art. 5.º, inc. X, da Constituição Federal 

de 1988) 163.  

No Brasil, a forma mais nítida que se vislumbra a existência dos denominados deveres de 

compliance está expressa na Lei n.º 9.613/98, que institui a determinadas pessoas físicas e jurídicas a 

obrigação de comunicar eventuais movimentações atípicas e/ou suspeitas de lavagem de dinheiro 

ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Nos estreitos limites desta breve exposição, 

nos interessa o contido no inc. XIV do art. 9.º do Diploma Legal em comento, o qual prevê a 

obrigação de comunicar a pessoas físicas e jurídicas que prestem consultoria ou assessoria de qualquer 

natureza. Seria obrigação do advogado, à luz desse dispositivo, de prestar os deveres de compliance? 

A questão é, por demais, sensível e merece atenção.  

 

II – Advogado como sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro: desdobramentos 

doutrinários. 

 

Primeiro, antes de adentrar nos pormenores da controvérsia suscitada no item 

antecedente, é preciso analisar se, dogmaticamente, o causídico pode, no curso de sua atividade 

laboral, ser sujeito ativo do crime de lavagem de dinheiro pelo recebimento de honorários 

                                                        
160 A título de complementação, os Estados Unidos da América, em 2002, editou o Sarbanes Oxley Act (SOX), em razão 
de intensos escândalos financeiros (como o caso Enron). Tal norma previu a necessidade de declarações periódicas de 
regularidade dos balancetes contábeis pelos executivos de empresas, sendo que, na sua constatada falsidade, previu 
penas que chegavam a 20 anos de reclusão. SOUZA, Luciano Anderson de; FERREIRA, Regina Cirino Alves. 
Criminal Compliance e as novas feições do Direito Penal Econômico. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais, São Paulo, vol. 59, jan. 2013, p. 281. 
161 SIEBER, Ulrich. Programas de compliance en el Derecho Penal de la Empresa: una nueva concepción para controlar 
la criminalidad económica. In: URQUIZO OLAECHEA, ABANTO VÁSQUEZ e SALAZAR SÁNCHEZ (coords.), 
Homenaje a Klaus Tiedemann. Dogmática penal de Derecho penal econômico y política criminal, Lima: Tomo I, 2011, p. 205-246. 
162 BLANCO CORDERO, Isidoro. Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del 
cumplimento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica. Eguzkilore, San Sebastián, dez. 
2009, p. 117-138. 
163 SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direito penal econômico: parte geral. – Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2015, p. 194. 
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advocatícios oriundos de prática delitiva. Nos parece, ao que tudo indica, que a questão não deva 

ser, de toda sorte, complexa no que tange ao elemento subjetivo. Quer dizer, se, comprovadamente, 

o advogado se vale de sua profissão para obter a conversão de ativos ilícitos em lícitos, através de 

um contrato de honorários, é, por certo, cabível a sua responsabilização penal. De tal arte, em rigor 

técnico, há tipicidade penal se o advogado “recebe valores a título de honorários e devolve parte 

deles como suposto empréstimo ou pagamento de serviços inexistentes ao cliente, contribuindo para o seu 

mascaramento”164. Nesse sentido, se o patrono presta os serviços, emite nota fiscal e recebe seus 

proventos, provavelmente, de origem ilícita, há a possível ocorrência de dois crimes: o 

branqueamento de capitais e a receptação, seja a título doloso ou culposo. Para tanto, é preciso 

analisar-se sob a égide de critérios de natureza subjetiva e objetiva. 

En passant, a controvérsia que reside no elemento subjetivo é, relativamente, simples de 

ser resolvida. Em havendo, evidentemente, dolo direto do advogado em consumar o crime de 

branqueamento de capitais, é cediço que haverá responsabilidade penal deste. Quer dizer, se, 

eventualmente, o causídico recebe proventos ilícitos, ocultando o dinheiro, dissimulando a sua 

origem e integrando-o, novamente, aos circuitos financeiros (aqui retornando ao bolso do 

“cliente”), é clara a sua responsabilidade de índole penal em relação a lavagem de capitais. Veja-se 

que essa premissa é inconteste, afinal, “o advogado, como qualquer outro profissional, deve se 

abster de participar ou contribuir com atos ilícitos”165. Na ótica doutrinária de Fernando Gardinali 

Caetano Dias, a análise de eventual responsabilidade penal do advogado, à luz do elemento 

subjetivo, importa em prejuízo a este, na medida em que o faz passar por uma investigação de 

índole criminal para, ao fim e ao cabo, verificar se, de fato, o agente operou, ou não, com dolo166. 

Ainda, tem-se por correto que não há como conceber a ideia segundo a qual o advogado possui a 

obrigação de supor a origem ilícita de valores, por meio das circunstâncias e condições duvidosas 

de seu cliente, uma vez que “além de procurar além dos umbrais do aceitável, é, também, incorrer-

se em afetação de princípios maiores dados à defesa e ao exercício profissional, verdadeiros 

                                                        
164 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 

processuais penais – comentários à Lei n.º 9.613/98 com as alterações da Lei n.º 12.683/2012. 2. ed. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 147. 

165 BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e 
processuais penais – comentários à Lei n.º 9.613/98 com as alterações da Lei n.º 12.683/2012. 2. ed. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 145. 

166 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 
dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
677-711. 
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princípios constitucionais”167, de forma que se exclui qualquer possibilidade da existência de dolo 

eventual168. 

Nesse passo, em relação à suposição da ilicitude de proventos a título de honorários, 

ilustra muito bem a temática o caso envolvendo o saudoso advogado criminalista, Dr. Márcio 

Thomaz Bastos. Em 2012, quando a Polícia Federal deflagrou uma operação e o Ministério Público 

Federal denunciou Carlinhos Cachoeira, indicando que, tendo em vista que os recursos do acusado 

viriam, em tese, de jogos ilegais de azar – envolvendo, não só tais contravenções, como também 

crimes de peculato, corrupção ativa e formação de quadrilha -, este não teria condições financeiras 

de arcar com os honorários do seu advogado. Dessa forma, o Procurador da República indicou 

que, muito provavelmente, o Dr. Márcio Thomaz Bastos estaria recebendo seus pagamentos com 

recursos advindos de delitos, de modo que a sua conduta “subsumir-se-ia ao crime de lavagem de 

dinheiro (art. 1.º, §1.º, II, da Lei 9.613/98) ou ao de receptação culposa (art. 180, §3.º, do CP)”169. 

Retomaremos esse ponto mais adiante. 

Há, em igual sentido, critérios que se projetam em relação às causas de justificação. O 

primeiro se refere ao legítimo exercício de um direito, ofício ou cargo, motivo pelo qual não haverá 

responsabilidade penal nesse ponto. O segundo se vincula a uma preponderância de interesses, 

pois, de um lado, existe o direito de defesa e doutro a presunção de inocência do advogado em face 

a seus clientes. O terceiro critério, desenvolvido por Kai Ambos, dispõe que o advogado deve se 

pautar pelo princípio da boa-fé e pela presunção de inocência, de modo que este deveria se 

convencer da inocência de seu representado. Caso contrário, se não houvesse essa certeza, o 

causídico deveria se abster de representar o seu cliente, sob pena de incorrer nos lindes do crime 

de lavagem de capitais170. Sem dúvida, esse último critério, por ser de extrema dificuldade de 

comprovação, além de não se adequar ao plano da realidade das coisas, não alberga todos os 

problemas que advêm com a situação analisada. 

                                                        
167 SCHORSCHER, Vivian Cristina; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A lavagem de dinheiro e o livre exercício 

da advocacia: condutas neutras e a indagação quanto à jurisprudência condenatória. In: GUSTAVO 
HENRIQUE BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 493-523. 

168 A título de complementação, o Projeto de Lei n.º 4.341/2012, que pretende criminalizar o recebimento de 
honorários advocatícios oriundos de prática delitiva, ainda que o advogado não tenha certeza em relação à ilicitude 
dos valores. 

169 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 
dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
677-711. 

170 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 
dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
677-711. 
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Noutro passo, no que tange aos critérios objetivos, a doutrina os expõe em diversas 

nuances. Nesse sentido, há a perspectiva sobre a redução teleológica do tipo, a qual considera tal 

problemática a partir do bem jurídico – nesse caso, considerada a Administração da Justiça -, de 

sorte que haveria uma dupla ofensa a este, pois, a priori se afetaria o disposto na norma 

incriminadora (art. 1.º da Lei n.º 9.613/98) e, ao mesmo tempo, dificultar-se-ia a profissão 

advocatícia (art. 355 do Código Penal). O grande problema, segundo Fernando Gardinali 

Caetano Dias, é a indefinição de bem jurídico e a vagueza deste no crime de lavagem de dinheiro. 

De outro lado, existe o critério objetivo a partir de uma leitura constitucional do direito de defesa 

(art. 5.º, incs. LV, LXIII e LXXIV da Constituição Federal), à base do entendimento de que a 

criminalização do advogado por receber honorários maculados pelo crime não seria uma medida 

proporcional por violar a ampla defesa. A principal crítica a essa conjectura é que essa reserva 

estaria adstrita a hipóteses de contencioso judicial e administrativo, excluindo-se as outras formas 

de advocacia171. Em sentido semelhante, Renato de Mello e Vivian Schorscher apontam para 

um conflito entre dois dispositivos constitucionais referentes ao direito de defesa: o direito à eleição 

de um defensor (art. 5.º, inc. LXIII) e da assistência judiciária gratuita (art. 5.º, inc. LXXIV). No 

caso, tais se mostram antagônicos. Em decisão do Tribunal Constitucional alemão (BGH, 04 de 

julho de 2001), se decidiu que não há cerceamento a direitos fundamentais, pois não se reserva a 

ninguém a faculdade de receber pagamentos com dinheiro ilícito e, tampouco, se está a macular a 

livre eleição do defensor, porquanto a contratação deste se vincula à capacidade econômica do 

representado, podendo, este, optar por ser assistido pela Defensoria Pública. Porém, tal decisum não 

se mostra acertado na medida em que “a supressão da garantia de livre escolha implica em 

considerar, em momento inicial, que todo e qualquer valor tido pelo réu vem a ser de origem 

ilegal”172. Do mesmo modo, vem a estiolar o próprio princípio da presunção de inocência, uma vez 

que, em se considerando ilegais, de logo, os recursos do acusado, se estará pré-julgando o caso, 

inclinando-se pela condenação sem o devido processo legal.  

Demais, existe o critério objetivo que enfrenta a controvérsia com fulcro na adequação 

social, de sorte que não será punível a conduta que esteja inserida em um contexto de normalidade 

e de regularidade, acrescentando-se a teoria desenvolvida por Hassemer em relação ao critério 

profissional, de forma que a conduta seria conforme ao direito por ser adequada ao seu meio ou 

                                                        
171 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 

dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
677-711. 

172 SCHORSCHER, Vivian Cristina; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A lavagem de dinheiro e o livre exercício 
da advocacia: condutas neutras e a indagação quanto à jurisprudência condenatória. In: GUSTAVO 
HENRIQUE BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 493-523. 
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categoria profissional. Porém, é um método, de igual modo, de extrema vagueza173. Renato de 

Mello e Vivian Schorscher também analisam o tema a partir do bem jurídico da lavagem de 

dinheiro. Dentro desse contexto, o tipo penal vislumbra em tratar, previamente, a ocorrência de 

perigo (crime de perigo abstrato) a determinados bens jurídicos, considerando, aqui, ordem 

econômica, licitude de movimentação financeira e administração da justiça. Analisando-se, de tal 

arte, por esse viés, não haveria qualquer perigo ao que pretende, o tipo penal, proteger174.  

De mais a mais, se se analisar a problemática de recebimento dos honorários com amparo 

na teoria das ações neutras (diga-se condutas standard, estereotipadas ou executadas conforme um 

rol social), que possui dois primados fundamentais – o primeiro de que as condutas, em si mesmo, 

são consideradas ilícitas ou inócuas ou se inserem em um contexto altamente regulado ou 

estandartizado -, conclui-se pela licitude do recebimento dos honorários recebidos, porquanto 

estandartizados – inseridos no cotidiano – e sem relação direta com o crime de lavagem de 

dinheiro175. 

Retornando à hipótese do Dr. Márcio Thomaz Bastos, à base da teoria acima aventada, 

tem-se como plenamente lícita a sua conduta, tanto do crime de lavagem de dinheiro, como da 

receptação. No que tange ao branqueamento de capitais, verifica-se que a conduta referida não se 

vincula, em essência, com o escopo de proteção da norma, não guardando com ela uma relação no 

sentido delitivo, sendo, destarte uma conduta neutra. Veja-se que a criminalização da lavagem de 

capitais se projeta com vistas a isolar, economicamente, o transgressor, a fim de impedi-lo de 

desfrutar dos proventos da prática delitiva. Ou seja, no que pertine aos honorários oriundos de 

eventual crime, havendo emissão de nota fiscal ou recibo, não há qualquer auxílio na consolidação da 

capacidade econômica do agente, pois os valores não retornam a ele, não implementando, por via de 

consequência, o processo trifásico do delito. Demais, o recebimento dos honorários não implica 

qualquer ato de ocultação ou dissimulação, sendo uma ação neutra, uma vez que inserida nas atividades 

diárias do advogado (pagamento pelos seus serviços), sem qualquer relação direta com o 

branqueamento de capitais, vale dizer, dissociada do escopo de proibição da norma. Da mesma 

forma, no que concerne à receptação, inexiste acréscimo patrimonial ao receptador, não havendo 

                                                        
173 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 

dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
677-711. 

174 SCHORSCHER, Vivian Cristina; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A lavagem de dinheiro e o livre exercício 
da advocacia: condutas neutras e a indagação quanto à jurisprudência condenatória. In: GUSTAVO 
HENRIQUE BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 493-523. 

175 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 
dinheiro e de receptação: análise sob a perspectiva das ações neutras. In: GUSTAVO HENRIQUE 
BADARÓ (Org.). Direito penal e processo penal: leis penais especiais I, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 
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vantagem ilícita, nem sequer ganho econômico, igualmente se desvinculando da norma 

incriminadora176. 

Por último, à luz da teoria da imputação objetiva, há como verificar-se se, porventura, o 

advogado excede a um risco permitido. E, nessa medida, se vincula, em grande parte, à hipótese de 

adequação social antes ventilada. Quer dizer, se há uma certa dose de incerteza em relação a última, 

o primeiro procura dar validade a esta. Nesse sentido, vale a intelecção doutrinária que sustenta 

que “a prática do advogado, não gerando risco além do permitido, não vem a afetar quaisquer dos 

bens jurídicos que se queira proteger, e, assim, não pode, de forma alguma, ser tida como 

criminosa”177.      

 

III – Comunicação de movimentações atípicas e sigilo profissional inerente à advocacia. 

 

Chegamos, ao final, em discussão que permeia a presente exposição. Nesse prisma, tem-

se, a partir do disposto no art. 9.º da Lei n.º 9.613/98, um intenso debate acerca da exigibilidade de 

o advogado, à luz do inc. XIV do aludido dispositivo (assessoria ou consultoria de qualquer 

natureza), ser profissional obrigado a informar comunicações atípicas aos órgãos de controle. É 

cediço que, em uma primeira e fria análise, o causídico tem essa obrigação.  

No entanto, é preciso ter em mente que o advogado se pauta em uma estrita relação de 

confiança junto ao seu cliente, na medida que se o representado não tem a possibilidade de confiar 

no seu próprio advogado, confiará em quem? Há, nessa problemática, consoante alude Bottini, 

uma relevante contradição, uma vez que, de um lado, a Lei de Lavagem de Dinheiro obriga a todos 

que aconselham ou prestem consultoria de qualquer natureza a comunicar informações atípicas e, 

doutro, o legislador veda e, inclusive caracteriza como ilícita, a conduta que viola o sigilo 

profissional na atividade advocatícia178. Demais, na esteira de Ivó Coca Vila, o sigilo profissional 

constitui, em última análise, direitos e deveres do advogado, pois não só são direitos fundamentais 

que o ordenamento jurídico reconhece, como também concebem a defesa como fundamento 

essencial de um Estado de Direito179. 

                                                        
176 DIAS, Fernando Gardinali Caetano. Recebimento de honorários maculados e os crimes de lavagem de 
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À base disso, sabe-se que tal debate já foi objeto de controvérsias em diversos países 

europeus, as quais redundaram em diversas normativas europeias, tal qual a Diretiva 2005/60/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho. A predita normativa dispõe “como atividade sensível a 

lavagem de dinheiro o trabalho dos ‘notários e outros profissionais forenses independentes’, 

quando participarem de transações financeiras ou empresariais e prestarem serviços de consultoria 

fiscal, onde exista um risco mais acentuado de seus serviços e sejam usados de forma abusiva para 

efeitos de branqueamento de capitais”180. Por outro lado, os profissionais, dentre eles os advogados, 

não estarão sujeitos à comunicação se, porventura, estarem por exercer o pleno direito de defesa e, 

até mesmo, o aconselhamento acerca da instauração ou evitação de ação judicial181. O GAFI, de 

igual sorte, somente indica como obrigados os advogados que, eventualmente, atuem em operações 

de compra e venda, gestão de fundos, valores mobiliários, dentre outros182. 

Seguindo essa linha de intelecção, Bottini, sugere a identificação de advogados em quatro 

grupos, quais sejam, os advogados togados, cuja atuação se vincula, em última análise, a representação 

de clientes em contendas judiciais e extrajudiciais; advogados de consultoria jurídica para litígios, os quais 

proferem pareceres ou aconselhamentos referentes à ações judiciais ou extrajudiciais; advogados de 

consultoria ou assessoria jurídica estrita, os quais verificam a situação da operação pretendida pelo cliente, 

sem acoplar-se, diretamente, a um litígio judicial e; profissionais de consultoria ou operação extrajurídica, 

esses que assessoram ou colaboram, de forma material, à consecução de operações financeiras, 

comerciais, etc. Releva apontar-se, nesse sentido, que o GAFI já emitiu recomendação referindo 

que os dois primeiros grupos de advogados não possuem obrigação de comunicar, ao passo que a 

obrigação de delação compulsória se projeta aos demais183.  

Nesse panorama, Bottini entende que, no que tange aos advogados togados, essa obrigação 

sequer subsiste no plano legislativo, na medida que o causídico que representa alguém em juízo – 

e, por via de consequência, fala por ele – não o assessora ou presta consultoria. De mais a mais, 
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segundo o doutrinador, ainda que se entenda de forma contrária, a orientação jurídica, por certo, 

não se vincula aos objetivos do art. 9.º, inc. XIV, da Lei n.º 9.613/98. Ainda, não há como haver 

concepção diferente, porquanto a representação, em litígio, “é a concretização do direito de defesa, e 

só pode ser praticada se presente a mais absoluta relação de confiança e transparência entre advogado 

e cliente”184. De igual sorte, a segunda hipótese também se vincula a isso, até mesmo, por exemplo, 

em relação a uma eventual negociação ou orientação no tocante a uma delação premiada. Da 

mesma forma, em relação aos demais tipos de advocacia, Bottini alude que não há dever de 

comunicação, uma vez que, na espécie, a Lei de Lavagem de Dinheiro conflitaria com lei de mesma 

hierarquia, qual seja, o Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), cujo teor regulamenta o 

exercício das atividades de consultoria jurídica. Assim, a Lei n.º 9.613/98 somente poderia ser 

aplicada de forma subsidiária, face ao princípio da especialidade – nesse ponto, impõe a ponderação 

entre o dever expresso de sigilo na atividade advocatícia em contraposição ao dever genérico de 

comunicação previsto na Lei de Lavagem de Dinheiro. E assim sendo, é forçoso o reconhecimento 

de uma incompatibilidade entre os Diplomas Legais, porquanto o Estatuto da Advocacia determina 

o sigilo – inclusive, autorizando o causídico a recusar-se a depor sobre fato que seja vinculado ao 

seu exercício profissional (art. 7.º, inc. XIX) – ao passo que a Lei de Lavagem de Dinheiro 

determina a comunicação185.  

Nessa linha de intelecção, Ivó Coca Vila explica que a grande diferença entre os 

advogados e os outros sujeitos obrigados não subsiste em razão da profissão em si, mas sim do 

objeto da atividade que realizam. Vale dizer, não se trata de um critério formal. A bem da verdade, 

está-se diante de um critério material, “por la concreta natureza de la actividad que llevan a cabo 

los abogados”186. Nessa linha de intelecção, expõe que a reserva penal subsiste unicamente se as 

atividades se vinculem, em essência, à atividade advocatícia, que justificam e legitimam a 

imprescindibilidade de confidencialidade. Assim, se o advogado atua no sentido de representação 

e assessoramento jurídico que é originário e próprio da advocacia, permanece o direito de que não 

se compartilhe as informações trocadas entre advogado e cliente. Agora, se o advogado atua na 

intermediação ou gestão de interesses alheios, desvinculados da prática advocatícia, este terá a 
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obrigação de comunicar, “pues no hay derecho fundamental alguno que tutelar, ni el abogado 

desempeña entonces función institucional alguna en el sistema judicial”187. 

De mais a mais, não há que se olvidar que, na hipótese, as possíveis colidências aventadas, 

por um lado, impõem a quebra de uma norma de direito extrapenal – no caso, a ausência de 

comunicação de operações suspeitas – e, de outro, uma infringência a normas de cunho penal, 

quais sejam, a violação de segredo profissional (art. 154, Código Penal) e o patrocínio infiel (art. 

355, Código Penal). Nessa senda, por exemplo, a corrente doutrinária majoritária na Espanha, 

entende que não há, propriamente, uma colisão de deveres, mas sim uma hipótese clara de estado 

de necessidade188. 

Na ótica de Rodrigo de Grandis, a comunicação de movimentações atípicas, pelos 

advogados, pressupõe a conjugação de quatro dispositivos constitucionais, quais sejam, art. 5.º, 

caput, em relação ao direito fundamental à inviolabilidade do direito à segurança, o inc. XIII 

contemplando o livre exercício da profissão, o inc. LIV no que pertine ao devido processo legal e, 

ainda, o art. 133 que ressalta a imprescindibilidade do advogado à administração da justiça. Demais, 

em sua perspectiva, conceber a ideia de que o advogado deve comunicar os órgãos de inteligência 

– Conselho de Controle de Atividades Financeiras – e a entidade que representa a classe – Ordem 

dos Advogados do Brasil -, acarretaria em uma grave diminuição do princípio constitucional da 

ampla defesa e do contraditório. Além disso, em certa medida, esse conflito entre advogado-cliente 

faria com que, inevitavelmente, o causídico não teria como conhecer o fato com todas as suas 

circunstâncias, estiolando a concretização do pleno direito de defesa189.  

 

IV – Conclusões. 

 

À guisa de conclusão, parece-me bastante clara a situação em relação à inexigibilidade do 

advogado comunicar dados oriundos de sua profissão quando a atividade desenvolvida se relaciona 

frontalmente com a advocacia, sob pena de macular princípios constitucionais irrenunciáveis a um 

Estado Democrático de Direito. Noutro turno, é, de igual modo, cristalino que o desempenhado 

pelo causídico esteja em conformidade com a atuação profissional, à luz do art. 1.º da Lei n.º 

8.906/1994, afinal, de fato, não há blindagem para essa profissão. Quer dizer, se o advogado atua 
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em uma transação imobiliária fazendo, a bem da verdade, as vezes do corretor de imóveis, este 

deverá comunicar eventuais movimentações atípicas suspeitas de serem objeto de lavagem de 

capitais.  

Feita esta singela distinção, a advocacia, em si, não pode se vincular ao art. 9.º, inc. XIV, 

da Lei de Lavagem de Dinheiro, pois, por certo, o causídico detém um sigilo estritamente particular 

junto a seus clientes, fundamentalmente quando relativos a ações judiciais. Especificamente na área 

penal, imaginem que um advogado saiba que seu cliente cometeu o crime descrito no art. 1.º da Lei 

n.º 9.613/98. A partir desse exemplo, se o defensor tivesse a obrigação de comunicar ao Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras e a Ordem dos Advogados do Brasil, faria, indiretamente, 

uma confissão em nome de seu cliente, algo que é extremamente dissociado dos princípios que 

norteiam o processo penal. Assim, soa bastante razoável a indispensabilidade de tais comunicações 

nas hipóteses que se vinculam a processos judiciais. 

Por outro lado, os deveres de compliance também não se estendem a atividade jurídica de 

consultoria, porquanto, na absoluta maioria das hipóteses, as orientações efetuadas pelos 

procuradores estão diretamente relacionadas com a evitação ou atenuação de procedimentos 

judiciais sancionadores ou não – usuais na seara tributária, a título de exemplo. Nesse mesmo 

sentido, não há como conferir, portanto, essa obrigação aos advogados que prestem serviços de 

consultoria ou assessoria jurídica.  

Demais, a controversa obrigação, igualmente, não se estende às direções jurídicas, 

consultoria ou assessoria que não estejam vinculadas a evitação ou atenuação de ações judiciais. 

Isso porque, em se verificando em Lei Ordinária (Estatuto da OAB) que essas “direções jurídicas” 

– que, por certo, não fazem menção à necessária vinculação a litígios judicializados – são atividades 

privativas da advocacia, não há que se falar em deveres de compliance. Destarte, há expressa 

determinação legal que direciona essa modalidade à profissão do advogado, não havendo, assim, 

qualquer razoabilidade em proceder ao disposto na Lei de Lavagem de Dinheiro. 

Por derradeiro, a obrigação disposta na Lei n.º 9.613/98 importa, ao advogado, a 

necessidade, em alguns casos, do cometimento de dois ilícitos dispostos no Código Penal – vale 

dizer, art. 154, relativo à violação de segredo profissional, e 355, concernente ao patrocínio infiel. 

A partir dessa perspectiva, o agente estaria, notadamente, acobertado pelas causas de justificação 

apontadas no art. 23 do Código Penal, podendo-se falar, à luz do caso concreto, em estado de 

necessidade ou estrito cumprimento de um dever legal – isso se, por exemplo, houvesse o 

impulsionamento de persecução penal, pelo Ministério Público, em face do advogado que deixou 

de efetuar as comunicações obrigatórias, que, ao fim e ao cabo, redundaram na tipificação do 

branqueamento de capitais (omissão imprópria ou, até mesmo, co-autoria).  
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INTRODUÇÃO 

 

A procriação medicamente assistida é uma ferramenta científica estratégica voltada para suprir os 

casos de infertilidade de casais ou mulheres independentes que sonham em ter filhos e formar uma família. 

Durante muito tempo a impossibilidade de ter filhos sempre esteve ligada a algum castigo divino. Só a partir
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do aparecimento dos contraceptivos que as mulheres passaram a escolher o momento certo para engravidar 

e assim gerir o momento certo para o planejamento familiar e a manutenção da espécie.  

Com o surgimento dos novos procedimentos de combate a infertilidade se pôde diminuir a angústia 

e o desejo das pessoas que desejam ter filhos ao passo que trouxe um novo campo da problemática na área 

da bioética relacionada a manipulação, armazenagem, pesquisa e destinação dos embriões excedentes usados 

no processo de fertilização. 

Em 25 de julho de 1978, nascia, na Inglaterra, Louise Joy Brown, reconhecida mundialmente como 

o primeiro bebê de proveta do mundo, ou seja, que nasceu de um embrião fertilizado numa proveta de 

vidro. (CASABONA e QUEIROZ, 2004, p.248) Conquista sem precedentes na história da humanidade 

empregada na clínica dos médicos Patrick Stepto e Robert Edwards.  

A nova ordem científica impunha dúvidas inegáveis: seria agora a possibilidade de se descobrir o 

tratamento de patologias genéticas devido as técnicas de reprodução? Seria a hora de se definir a delimitação 

precisa do início da vida? O início da vida surge com a fecundação dos gametas ou com a fixação do embrião 

na parede do útero feminino, a partir da nidação? Debruçavam-se sobre essa gama de questões toda a 

comunidade científica.  

Diante das várias técnicas de fertilidade desenvolvidas e empregadas e apesar de vários países já 

desenvolverem, em seus ordenamentos jurídicos, legislação compatível, em face da importância do assunto, 

em um mundo em que o desejo de superar a infertilidade e dar continuidade à vida pôde superar barreiras 

existenciais. Existem, atualmente, fatores que ainda permanecem em discussão e evidência, pois lidar com 

processo e formação da vida insere, fatalmente, discussões ligadas a ética, a moral, a psicologia, a filosofia, 

a sociologia, a antropologia e, a dignidade da pessoa humana. 

Apesar do tema apresentar vantagens muito bem delineadas para a humanidade, traz de per si 

problemas que merecem análise e discussão mais aprofundada, seja para os riscos envolvidos no emprego 

das técnicas, seja pelas consequências psicossociais, tanto nos pais como nos filhos, seja pelas questões 

bioéticas no manuseio e destinação das células embrionárias excedentes manipuladas no processo de 

fertilização medicamente assistida. 

 

1. ASPECTOS GERAIS DA RECRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 

“O conjunto de procedimentos no sentido de contribuir na resolução dos problemas da infertilidade 

humana, facilitando assim o processo de procriação quando outras técnicas terapêuticas ou condutas tenham 

sido ineficazes para a solução e obtenção da gravidez desejada. ” (FRANÇA, 2007, p.225) 

Desde o início dos tempos, a continuidade e perpetuidade das gerações sempre foi objeto de 

preocupação de todas as raças e nações e em todos os credos. As pessoas sempre buscaram procriar para 
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que os filhos os sucedessem tanto na administração dos bens como garantia de um futuro para as famílias 

e formação das comunidades e grupos sociais. E o único meio capaz de obter essa continuidade era através 

do método natural de concepção e procriação.   

Segundo Barbas (2011, p.62), é preciso conciliar dois critérios fundamentais: O primeiro sustenta o 

direito à privacidade mesmo diante do maior avanço científico. O segundo defende que os direitos 

fundamentais, até mesmo os mais intrínsecos, não podem ser um entrave aos progressos científicos que 

devem ser recebidos no seio social se tornando, na verdade, um modus vivendi social.  

Suponhamos que a taxa mundial de fertilidade entre homens e mulheres caíssem em níveis 

alarmantes. Ocasionaria uma gama de países na sua totalidade preocupados com a sobrevivência e 

continuidade de suas raças em face do cômputo populacional. Suponha também que a maioria dessas 

populações tivessem valores muito bem definidos e cercados por religião, história, filosofia, crenças todos 

amparados por previsão legislativa. Até que ponto a busca pelo socorro às técnicas de reprodução assistida 

faria face a apaziguação dessa insuficiência de contingente populacional? E até que ponto esses valores 

citados influenciariam na manipulação ou não dos embriões excedentários nos processos de fertilização, a 

fim de suprir essa falta de nascimentos em determinada região ou país? 

Resta saber, então, de que forma o emprego dessas técnicas, que fatalmente irão ocasionar a 

manipulação das células embrionárias, estão condizentes com princípios básicos da bioética apoiada nos 

valores sociais, éticos, religiosos, legais e culturais. Estaria o homem substituindo Deus na criação? Estaria 

apenas servindo a sociedade em que está inserido? O interesse social da procriação humana deve ser 

considerado em prol do interesse individual questionado pelas outras ciências? Existe vida no embrião? Essa 

forma ou não de vida deve ser protegida não só moralmente mais juridicamente? E por fim e mais 

importante, tema da problemática mundial: qual a destinação deve ser dada ao excedente embrionário?     

 

2. REGISTROS HISTÓRICOS 

 

Os primeiros registros históricos que tentam narrar as principais causas, angústias e dramas na busca 

para superar a ausência de geração de filhos são bastante remotas. O Código de Manu, inscrito em sânscrito, 

pertencente a legislação do mundo indiano, estabeleceu, também, o rigoroso sistema de castas na sociedade 

Hindu. Redigido entre os séculos II a.C. e II d.C. apresentou a preocupação com a descendência familiar, a 

ponto de se permitir que em face da esterilidade do marido que seu irmão o substituísse na tarefa de lhe 

conseguir um filho, coabitando com sua mulher. (BARBOZA, 1993, p.32) 

O médico brasileiro e professor titular de medicina legal da Universidade Federal da Paraíba, 

Genival Veloso de França, aponta o veterinário e biólogo russo - Ilya Ivanovich Ivanov - especialista em 

inseminação artificial e hibridação interespecífica de animais como o pioneiro no desenvolvimento da 

técnica moderna da reprodução assistida. Acrescenta que em 1790, o médico inglês John Hunter realizou, 

com êxito, pela primeira vez, esse procedimento. (FRANÇA, 2007, p.328) 

Porém, somente em 1978, conforme já narrado no presente trabalho, houve o êxito do nascimento 

do primeiro bebê, chamado de “bebê de proveta”.  Após essa conquista, inúmeros registros de tratamentos 
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foram feitos em diversos países com o emprego da fecundação in vitro, dentre eles Austrália e França, o 

que fez com que a sociedade passasse a se preocupar com os conflitos e consequências éticas e legais a ela 

inerentes. (CAMARGO, 2003, p.25-26) 

 A evolução da bioética se sucedeu com o fim da guerra e em 1948 foi promulgada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Estrutura do DNA foi descoberta em 25 de abril de 1953 e a biologia 

molecular ligada a engenharia genética e o desenvolvimento de processos vivos fez surgir questões éticas 

até então inimagináveis. (KLUG, 2010, p.271) 

 Em 23 de Dezembro de 1954 aconteceu o primeiro transplante renal, realizado pelo Dr. Joseph E. 

Murray. Em 1960 foi descoberta nesse ano a Pílula Anticoncepcional. (KLUG, 2010, p.271). Em 03 de 

Dezembro de 1967 aconteceu o primeiro transplante de coração realizado pelo Dr. Christian Barnard na 

África do Sul191 e em 05 de agosto de 1968 a comunidade científica entrou em consenso e encerrou a 

definição de morte cerebral. E em 1971 houve a histórica publicação do livro “Bioethics – Bridge to the 

Future” do médico americano Van Rensselaer Potter, considerada publicação mais importante do ramo da 

bioética no mundo. (KIPPER, 2006, p.136) 

 Toda essa revolução continuou se sucedendo culminando com o nascimento do primeiro bebê de 

proveta na Inglaterra. 

 

3. PRINCIPAIS CONCEITOS E TÉCNICAS 

  

A Relação Sexual Programada orienta a mulher a fazer um tratamento com hormônios que 

estimulam a ovulação e através de exames de imagens é possível observar o tamanho do Folículo de Graaf 

(uma espécie de bolsa que protege o óvulo enquanto ele se desenvolve). Quando ele atinge 19mm, a mulher 

toma uma injeção de HCG (hormônio que promove a maturação do óvulo e sua liberação) devendo ter 

relações sexuais com o parceiro em cerca de 36 horas. (PESSINI e BARCHIFONTAINE, 2001, p.295-306) 

A inseminação artificial é utilizada quando há dificuldade de locomoção dos espermatozoides ou 

quando o muco celiculoso que protege a cavidade vaginal de invasores está em uma concentração acima do 

comum, ocasionando a morte das células masculinas antes de se aproximarem do óvulo. (PESSINI e 

BARCHIFONTAINE, 2001, p.295-307) 

A fertilização in vitro consiste na pulsão de uma agulha especial inserida através da cavidade vaginal 

para aspiração dos óvulos que são colocados em placas de vidro, junto de espermatozoides que são coletados 

uma hora antes e selecionados de acordo com seu formato e mobilidade. A fecundação, ou seja, o encontro 

dos gametas masculino e feminino acontece fora do útero e com auxílio humano externo. (PESSINI e 

BARCHIFONTAINE, 2001, p.295-306) 

A fertilização in vitro com injeção de esperma é realizada quando a taxa de espermatozoides está 

abaixo de 1 milhão (quando o normal é de, pelo menos, 5 milhões), ou apenas 35% apresentam mobilidade 

                                                        
191 Idem – Op.Cit.p.55. 
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normal ou apenas 5% das células tem o formato esperado. É então recomendado a injeção 

intracitoplasmática de espermatozoide.  

A doação de óvulo é indicada quando a mulher adia muito a gravidez ou seus ovários param de 

funcionar precocemente. Uma doadora desconhecida cede seus óvulos a uma clínica e eles poderão ser 

fecundados para serem inseridos no corpo da receptora. A doação de espermatozoide se dá de forma 

semelhante (PESSINI e BARCHIFONTAINE, 2001, p. 205-308). A doação de útero é indicada quando a 

mulher não tem condições de manter o embrião. Acontece uma fertilização in vitro usando o óvulo da mãe 

e o espermatozoide do pai, e o embrião é implantado em um útero emprestado. (PESSINI e 

BARCHIFONTAINE, 2001, p.205-306) 

E por fim o diagnóstico pré-implantacional (PGD) que se dá quando o casal tem uma doença 

genética. Nesse caso os cientistas procuram os embriões saudáveis que serão injetados no corpo da mãe. Os 

embriões que apresentarem problemas genéticos, de acordo com a legislação brasileira, não podem ser 

descartados. Eles são congelados e poderão ser usados no futuro para pesquisas. Assim como as outras 

técnicas de FIV, o PGD tem chance de sucesso de 45% a 63%. (PESSINI e BARCHIFONTAINE, 2001, 

p.205-307) 

 

4. PODERAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO EMBRIONÁRIA  

 

Nas técnicas de reprodução humana medicamente assistida, cujas as principais já foram descritas, 

pôde-se observar que, na germinação das células masculinas com as femininas, ou seja, a ocorrência da 

fusão, dentro ou fora do útero feminino (ocasionando assim a fertilização) faz gerar, como consequência de 

todo o processo, a formação de vários embriões que serão utilizados ou não no processo da formação da 

gravidez. (KLUG, 2010, p.176.) 

Desse excedente embrionário, surgem relevantes discussões bioéticas, morais, religiosas e legais que 

são de grande embate, ainda hoje, em todo o mundo. Como primeiro embate, em caso de fecundação 

artificial homóloga, em que o material genético é do próprio casal, em caso de rompimento da sociedade 

conjugal a quem pertencem os embriões?  Teriam direito, qualquer um dos ex-consortes, de fazer uso dos 

embriões já que contêm parte de seu material genético?  

Existem, todavia, muitos outros temas polêmicos, como por exemplo: Poderia haver adoção desses 

embriões por outra pessoa? Assevera CHINELATO que “a adoção de embriões pré-implantatórios é uma 

forma que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana – em qualquer fase do desenvolvimento – 

consagrado no inciso III do artigo 1.º da Constituição Federal do Brasil”. (CHINELATO, 2003, p.369) 

Há outras discussões de grande relevância a saber: Quem tem legitimidade para decidir sobre o 

futuro do embrião? Qual a situação jurídica do embrião congelado? Se um casal preservasse embrião 

congelado e morresse num desastre, aquele embrião teria direito à herança em potencial? Em caso de 

admitirmos a implantação do embrião em útero cedido para esse fim, que direitos teria sobre ele a mãe 

gestacional? De quem seria a criança: quem concedeu o útero (gestatrix) ou quem cedeu o óvulo (genetrix)? 

Bastaria a presunção de concepção na constância do casamento para o reconhecimento dos embriões 
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congelados? Os embriões podem ser submetidos a congelamento e até quando essa hibernação? (DINIZ, 

2002, p.385) 

E não pára por aí. O tema é capaz de abranger várias outras situações: É possível a crio-conservação 

com fins mercantis ou experimentais? Em caso de armazenamento dos embriões e havendo morte de um 

dos cônjuges, o sobrevivente pode decidir sobre o seu destino? A doação das células embrionárias só pode 

dar-se no âmbito familiar e em que grau de parentesco? Caso o embrião seja implantado no útero da mãe 

doadora do óvulo, a criança seria “irmã” de sua mãe e “filha” de sua avó? Quais os efeitos jurídicos dessa 

cessão temporária e gratuita de útero? ” (DINIZ, 2002, p.396) 

Como é possível perceber, o embate bioético do tema envolve questões sérias, complexas e 

primordiais da existência humana. A visão da discussão pode ser ainda mais ampliada seja pelo cunho 

filosófico, ético, antropológico, moral, sociológico e religioso.   

 

5. O DESTINO DOS EMBRIÕES EXCEDENTÁRIOS 

 

O destino a ser dado aos embriões excedentários, ainda hoje, é alvo de uma das maiores celeumas 

jurídicas e nos mais variados ramos do conhecimento, que vai do ramo médico até o jurídico.  

Para haver a viabilidade das respectivas pesquisas e terapias de reprodução assistida em todo o 

mundo, deveria haver o comprometimento dos embriões excedentários, fazendo com que, em virtude disso, 

não pudessem ser implantados, trazendo prejuízo ao surgimento de novos seres humanos.  

Pois bem, e quanto aos demais embriões? Aqueles que foram congelados? E quanto àqueles 

embriões que, embora dentro dos limites legais, não sofreram autorização dos genitores para serem enviados 

à pesquisa? Até o momento, não se tem determinação expressa do destino a ser dado aos referidos embriões.  

Jussara Maria Leal de Meirelles, analisando a conservação do embrião submetido ao criopreservamento, 

constata que “essa manutenção, se por um lado, ressalta a autonomia vital do novo ser (eis que sobrevivente 

fora do útero), por outro, evidencia a sua vulnerabilidade, passível que está o embrião congelado a uma 

sobrevida indefinida ou à imediata destruição” (MEIRELLES, 2000, p.22-23) 

Diante dos embates, algumas perguntas devem ser respondidas: Qual é o número máximo de 

implantação de embriões que podem ser produzidos em laboratórios?  O que podem os pais decidir sobre 

eles? Há a possibilidade de entregá-los à adoção, pesquisa, terapia ou clonagem?  

Ademais, “as preocupações se agravam quando se toma conhecimento de dados numéricos sobre 

a utilização da fertilização in vitro e, por conseguinte, da produção deliberada de embriões humanos que, 

em quantidade superior à transferida, são mantidos em criopreservação, no aguardo de um dos possíveis 

destinos:  “doação” a um outro casal infértil, uso para experiências de pesquisa possivelmente diversa a seu 

benefício, ou simples destruição. ” (MEIRELLES, 2000, p.32) 

Antes de mais nada, expressamos que o cuidado no tratamento dado ao embrião se justifica pelo 

simples fato de que ele é, indubitavelmente, um ser vivo, cujo desenvolvimento foi suspenso pelo emprego 

de técnicas médico-científicas.  
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6. A (IN) DECISÃO DOS BENEFICÁRIOS 

 

Mas, afinal, quais são as opções atualmente dadas aos pais em relação aos seus embriões, mais 

especificamente aos excedentes?  Como o descarte e a destruição estão regulados, ainda que de forma 

limitada? Resta-lhes a implantação ou a entrega para adoção.  

Em relação à expressão “doação” utilizada por diversos autores e encontrada em vários diplomas 

normativos para tratar do destino dos embriões excedentários, preferimos entendê-la por “entrega para 

adoção”, justificando, nas palavras de Silmara Juny Chinelato, que “o termo “doação” é próprio às coisas” 

(CHINELATO, 2003, p.369), o que veementemente não é passível de se considerar o “ser” o embrião.  

A autora defende ainda que a adoção desses embriões excedentários é ato que respeita o princípio 

da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, persegue o deslinde de uma das maiores problemáticas do 

Biodireito. (CHINELATO, 2003, p.369) 

Pois bem, tomando-se por base que a decisão caberá, primeiramente, aos pais, eles deverão fazê-lo, 

no momento da criopreservação, pois essa é decisão deverá fazer parte de tudo aquilo que deverá levado 

em consideração quando se opta pela utilização de técnicas de fertilização.  

A doutora Stela Marcos de Almeida Neves Barbas assevera que “ a afirmação de que a personalidade 

jurídica começa com a concepção significa que desde o momento da fecundação existe um ser humano ao 

qual devemos conferir as prerrogativas de pessoa”. (BARBAS, 2011, p.238) 

Ainda segundo Barbas (2011, p.220), quando disserta sobre a pessoa humana e personalidade 

jurídica explica: 

 

“ a personalidade e capacidade são conceitos conexos, mas não são sinônimos. 
A personalidade é um princípio, um valor ético que emana, que é intrínseco à 
própria pessoa. A capacidade é atribuída pelo ordenamento jurídico: é a medida 
da personalidade. Se existe vida humana, existe personalidade, gozando de toda 
a proteção que o direito lhe confere, em especial no que diz respeito ao próprio 
direito à vida e à dignidade.”  

 

Não se pode permitir qualquer ato displicente por parte de nenhum dos envolvidos na aplicação 

das técnicas reprodutivas, pois, afinal, estamos lidando e cuidando da vida humana. Quando afirmamos que 

os métodos médico-científicos são válidos, pois permitem a procriação àqueles que têm problemas de 

esterilidade e/ou infertilidade, não podemos tratar de uma “meia realidade”.  

Renata Furtado de Barros (2010, p.68) ao explicitar alguns princípios do biodireito assim descreve:  

 

“Conforme Princípio do Biodireito do Consentimento Informado, as 
experiências que envolvam seres humanos só poderão ser informadas após o seu 
consentimento prévio. O consentimento informado pressupõe que o paciente 
fique a par de todos os procedimentos aos quais será submetido, o objetivo do 
seu tratamento ou da pesquisa e os possíveis riscos”. 
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A decisão tem de ser tomada, sabendo-se de todas as suas implicações, ou seja, quando se decide 

pela submissão às técnicas reprodutivas que podem gerar embriões excedentes, deve-se pensar, antes mesmo 

que eles sejam formados, qual seria o destino a lhes ser dado.  

Não se pode defender que o ordenamento jurídico permita, ainda que seja, pela não proibição, a 

prática de diversos procedimentos médicos para viabilizar o surgimento de um novo ser, e não se ocupe dos 

embriões que restaram do procedimento, como se eles não existissem ou como se pudessem ficar 

eternamente congelados ou ainda ser passivelmente eliminados.  

Da mesma forma os pais que, por um lado, buscam com determinação passar por todo o processo 

para conseguir a concepção e o nascimento de um filho, e, de outro, se esquecem de todos os que poderiam 

vir a existir, seja por sua decisão de implantá-los, seja por sua decisão de entregá-los à adoção.  

Guilherme de Oliveira (2005, p.24), professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

sobre o tema, comenta:  

 “Não deve desprezar-se o risco de esta possibilidade estimular a tendência para 
criar embriões excedentários. Conhecidas as dificuldades de praticar a adopção 
por falta de crianças nas condições legais e sociais idóneas, poderia ser tentador 
procurar as “adopções pré-natais” de embriões excedentários, contrariando, 
afinal, o preceito básico de evitar a superfecundação in vitro. ”  

 

A busca, portanto, a nosso ver, num primeiro momento, deve ser no sentido do esforço máximo 

para que os embriões sejam concebidos em número mínimo, bastando que seja suficiente para atender às 

necessidades da técnica médica a ser implementada.  

Tomada essa decisão cercada de cautela e empregando o devido conhecimento médico em busca 

de maior precisão no que tange à matéria, os que restarem poderão ser implantados e dar origem a novos 

filhos do casal, ou entregues, como defendemos, à adoção.  

Interessantes as palavras de J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira (2007, p.449) sobre a proteção da vida 

humana, incluindo a situação dos embriões. Vejamos:  

 

“Enquanto bem ou valor constitucionalmente protegido, o conceito 
constitucional de vida humana abrange não apenas a vida das pessoas, mas 
também a vida pré-natal, ainda não investida numa pessoa, a vida intrauterina 
(independentemente do momento em que se entenda que esta tem início) e a 
vida do embrião fertilizado.” 

 

Nessa esteira, afirmamos que a decisão quanto ao destino a ser dado aos embriões excedentários 

deve se pautar pelo respeito aos direitos e princípios constitucionalmente garantidos à família, que vão desde 

a dignidade da pessoa humana, paternidade responsável, liberdade de planejamento familiar e à sua proteção 

integral. 

Renata Furtado de Barros é taxativa ao afirmar que “ o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

é basilar para a estruturação de toda a bioética, pois viabiliza a pesquisa científica de acordo com a evolução 
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da espécie humana e proíbe o exercício de práticas abusivas o que, além de resguardar a dignidade da pessoa 

humana, protege a manutenção da espécie”. (BARROS, 2010, p.49) 

Stela Marcos de Almeida Neves Barbas assevera “que a procriação deve estar no domínio das leis 

da natureza, a competência exclusiva e responsabilidade dos pais na procriação do filho, sem interferências, 

no tratamento do ser humano como pessoa e não como coisa, ou seja, rejeitando-se em princípio como 

objeto de transformação mesmo que pareça ser em seu benefício.” (BARBAS, 2011, p.399) 

Os direitos a serem garantidos ao nascituro, ou seja, àquele que ainda não havia nascido sempre 

foram objeto de discussão e estudo nos ordenamentos jurídicos. Porém, não se podia imaginar que o futuro 

residente no ventre materno, ou seja, o embrião, poderia residir em outro local, como uma proveta, ou num 

banco de células, por exemplo.  

Os direitos fundamentais devem sim ser garantidos aos filhos advindos do emprego das técnicas de 

reprodução artificial, em estrito cumprimento aos mandamentos fundamentais constitucionais. Usando as 

palavras de Jorge Miranda diga-se que “para além da unidade do sistema, o que conta é a unidade de pessoa. 

A conjugação dos diferentes direitos e das normas constitucionais, legais e internacionais a eles atinentes 

torna-se mais clara essa luz”. (MIRANDA, 1998, p.182) 

Em contrapartida, a decisão de ter ou não filhos, ciente de toda a cadeia de consequências advindas 

dessa decisão, deve ser pautada no sentido de só se produzir os embriões estritamente necessários que serão 

utilizados no processo de procriação assistida em respeito à vida e a dignidade da pessoa humana. 

 

7. OUTRAS QUESTÕES POLÊMICAS 

 

Além das questões que já foram levantadas e que poderiam trazer sérias consequências ao mundo 

jurídico devido a carência de regulamentação. Poderíamos levantar muitas outras que produziriam efeitos 

diretos e imediatos, a serem analisados sob o prisma legal e também social.  

Os casais homossexuais poderiam se utilizar das técnicas de recriação medicamente assistida para 

terem filhos? Maria Helena Diniz (2006, p.573) assevera que “a legislação Sueca veda essa prática e que a 

legislação Iugoslava permite. Na Grã-Bretanha e nos EUA, com apoio de entidades como a Gay Family 

Values, grupos de amigos gays fornecem sêmen a amigas lésbicas que vivem uma união homossexual para 

que possam fazer uma inseminação artificial”. 

Podemos ainda questionar se existiria a possibilidade de aborto permitido no caso em que a mulher 

se submete à fecundação homóloga in vitro, e descobre que foi enganada por seu marido por ter sido 

utilizado sêmen de doador, situação já nomeada de “estupro científico”. (FONSECA, 1947, p.132) 

No plano emocional, uma gravidez se inicia muito antes de se quer ter começado. Devendo haver 

uma prévia preparação que sedimentará o terreno necessário a essa nova etapa da vida. Vejamos as palavras 

de Rui Nunes e Helena Melo (2000, p.142): 

 

“A Gravidez tal como qualquer acontecimento importante, reflecte toda a vida 
da mulher anterior à concepção, pelo que, parece natural o desejo de viver um 
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processo que corresponda às suas experiências com a sua própria mãe e pai, bem 
como, as necessidades frustradas da infância e da adolescência. Então, a alteração 
induzida por um processo de PMA, em que o responsável, sobretudo no plano 
emocional, pela gravidez é um terceiro, vai, muito provavelmente, condicionar a 
preparação da mãe e, com certeza do pai, no trabalho de vinculação destes ao 
futuro filho”. 

 

Tomando-se por base os possíveis efeitos psicológicos que podem decorrer quando se utiliza 

material genético de terceira pessoa, a fim de evitar a rejeição paterna, algumas técnicas já mencionadas 

procuraram evitá-la a todo o custo, como acontece com o CAI -  Confused Artificial Insemination (NUNES 

e MELO, 2000, p.565), na qual o sêmen do marido é misturado ao sêmen de doador para que paire a dúvida 

se o óvulo foi fecundado com o material do próprio cônjuge ou terceiro, a fim de que se afastar qualquer 

recusa afetiva.  

Seria essa nova prática médica, aceitável do ponto de vista ético? Poderíamos ter - a despeito de 

tudo aquilo que se pensou sobre proteção das relações familiares, em termos de origem genética e controle 

-, afastada a segurança socialmente almejada por decisão do casal no sentido de decidir que a dúvida eterna 

seria a melhor saída para evitar a rejeição?  

Poderíamos, até onde nossa mente nos permitir refletir, numerar outros tantos fatos correlatos ao 

tema da reprodução assistida, pois no campo das suposições, as hipóteses são infinitas.   

Assunto até agora inédito, mas que pode vir a fazer parte de nossa realidade, pois se outrora o filho 

ilegítimo, conhecido como “bastardo”, em razão de ter sido concebido fora do casamento, e o adotado, em 

razão de ter sido abandonado e não ser filho biológico, foram alvos de preconceito social, devemos ficar 

atentos para o alerta feito e, da mesma forma, repelir qualquer tipo de discriminação quanto aos embriões 

excedentários. 

Porém, acreditamos que diante do inegável avanço de técnicas médico reprodutivas e das 

incontáveis situações que poderão surgir, a hipótese apresentada por esta pesquisa, qual seja, apesar das 

veementes vantagens do sistema de reprodução, as decisões tomadas para o combate a infertilidade podem 

ser tomadas unicamente na perspectiva dos pais? Existe definição clara do entendimento da forma de vida 

existente ou não nas células embrionárias? E todo esse processo de criação, pode nos garantir a segurança 

que esperamos nas relações sociais e familiares, resguardando as situações jurídicas que se formarão nas 

futuras gerações? 

  

 

CONCLUSÃO 

 

Marcos Segre (2002, p.133-134), professor emérito de Medicina Legal e Bioética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em matéria de limites éticos da investigação cientifica, disserta:  

“Considero interessante comparar a situação do cientista, pesquisador, à de um 
homem, no escuro, dentro de um quarto. Ele não sabe onde estão as paredes, 
desconhecendo, portanto, os limites de sua liberdade. Mas, se ele quiser 
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“avançar”, ele não poderá fundamentar-se em fantasias quanto à situação das 
paredes, temeroso de se chocar contra elas.  Ele que “avance”, ainda que com 
cuidado, para atenuar o embate do encontro, com seus “limites”. Apenas esse 
embate lhe dará a noção de seus limites, ensejando-lhes a oportunidade até 
mesmo de superá-los”. 

 

A reflexão sobre as pontuações do autor revela que ele procurou demonstrar que o medo de chegar 

ao limite não pode afastar o desejo de encontrá-lo. A principal dificuldade, contudo, sem dúvida, reside na 

compatibilização entre o avanço científico com o conceito social, ético, moral, religioso, filosófico, 

sociológico, antropológico e jurídico do “aceitável”, com toda a carga subjetiva e valorativa que este termo 

pode representar. 

Não obstante as variações e as simetrias socioculturais que podem ser percebidas entre Brasil e 

Portugal não resta dúvida de que as normas constitucionais acabam por ser citadas como uma espécie de 

“carta da razoabilidade”, impondo a todos os dois povos o respeito aos direitos ali tutelados.  

Evidentemente as previsões e discussões não encontram na Carta Magna dos dois países o seu fim. 

O conflito ocorre entre direitos e princípios igualmente assegurados, o que faz com que surjam novos 

debates éticos em torno do “aceitável”.  

A doutora Stela Marcos de Almeida Neves Barbas (2011, p.71), pesquisadora e professora 

portuguesa, em seu estudo Direito do Genoma Humano, assim apresentou a questão:  

 

“É imperioso diluir tensões existentes entre os avanços da Ciência e os 
inalienáveis direitos fundamentais do ser humano. Tem de se reconhecer que o 
legítimo direito de fazer progredir a ciência não pode, todavia, ultrapassar 
determinados limites que ponham em causa princípios e valores tão dificilmente 
conquistados pelo homem e para o homem ao longo da sua história.  

Tem de se encontrar uma solução de compromisso razoável entre a lealdade, a 
necessidade absoluta de conservar e defender raízes da identidade humana – 
artigo 26.º da Constituição da República Portuguesa – e o direito fundamental da 
liberdade de conhecer e investigar – artigo 42.º do mesmo Diploma”. 

 

A opinião dos autores jurídicos, assim como a dos médicos especializados na área da reprodução 

humana, também não é coincidente devido a própria dimensão que envolve o tema.  Essa contradição de 

entendimento diverge não só quanto às técnicas empregadas, mas especialmente quanto aos limites 

encontrados para sua aplicação e investigação. 

O autor português, João Álvaro Dias (1996, p.133), ao dissertar sobre a licitude ou não das diversas 

técnicas de procriação medicamente assistida, esclarece que “a par da “terapia clínica”, tais métodos 

perfilam-se como um meio de reprodução alternativo e então as interrogações adensam-se e as respostas 

são cada vez mais desencontradas” 

Alerta o autor que “de resto, motivações eugênicas e de pura experimentação são sempre uma 

realidade a ter em conta; realidade que pode pôr em causa o que há de mais essencial no género humano – 
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o problema da origem da vida e o respeito intrínseco que à própria vida humana é devido, mesmo antes de 

adquirida a personalidade jurídica” (DIAS, 1996, p.133) 

Segundo Miguel Angel Monge Sánchez (2003, p.117), este é o principal problema, nas palavras do 

autor:  

“O principal problema ético que se apresenta na Fertilização In Vitro é a relação 
com o que podemos considerar o estatuto do embrião humano: é um ser humano 
em fase embrionária ou se trata de uma “coisa”? A resposta é decisiva posto que 
na FIV há perdas de embriões em diferentes fases do processo; há também 
excedentes que são descartados ou que são usados para investigação”. 

 

Neste ponto, o debate ético se torna mais acirrado. Como devemos entender o embrião humano? 

É pessoa em potencial? É res? Para Star Lopez, mestre em apologia cristã pela BIOLA University, na 

Califórnia, há, ainda, uma terceira possibilidade. Em artigo intitulado: The Children of Science: People, 

Property, or Something in Between? a autora questiona: 

 

“Como devem os Estados classificar embriões?  A guerra muitas vezes tem sido 
promovida entre duas classificações, pessoa ou coisa. Mas e se o Estado admitir 
alguma coisa entre os dois, julgando ser o embrião uma pessoa em potencial com 
direito a especial respeito? Se um Estado adotar esta posição, como poderia a lei 
afetar a pesquisa médica?”. 192 

 

Esclarece a autora que, sopesando as interpretações de “pessoa em potencial” com direito a 

“adequado respeito”, a sociedade pode demonstrar-se mais aberta ao que concerne a um embrião como 

uma pessoa com direitos delineados.193 

A discussão, primordial, restou acoplada quanto ao excedente embrionário. Foi possível registrar a 

vertente científica preocupada com o delineamento ético e moral sobre a dimensão de discussões que 

envolvem o tema, bem como com a dignidade da pessoa humana e com manejo dessa forma vida, 

defendendo a utilidade social das técnicas de reprodução assistida paralelamente a uma produção 

embrionária estritamente necessária apta a ser utilizada nos processos de fertilização a fim de resguardar a 

proteção dessa forma de vida, seus direitos e sua existência. 

Certo que a discussão que está longe do fim, sendo uma das grandes preocupações atuais. Definir 

limites capazes de assegurar o respeito à vida humana, considerada em si mesma, bem como enquanto 

direito essencial para a preservação da própria espécie e, ao mesmo tempo, não coibir o avanço da pesquisa 

médica é tarefa árdua, em que o bom senso e o sopesar preciso de avanços e retrocessos são determinantes.  

 

 

 

 

                                                        
192 LOPEZ, Star Q. - The Children of Science: People, Property, or Something in Between ?(March 8, 2006).  
193 Idem, Ibidem. 
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Introdução 

 

A passagem do Estado Liberal ao Social conduziu à criação de um aparato estatal inédito para atendimento 

das funções prestacionistas195 assumidas pela Administração Pública. À multiplicidade de atividades 

acometidas como deveres ao Estado correspondeu a necessidade de novas formas de organização 

administrativa e incremento dos recursos humanos para provê-las. Um dos efeitos desta transformação do 

aparelho estatal foi certo esbatimento das fronteiras entre o Direito Público e o Direito Privado no tocante 

à estrutura organizacional da Administração Pública e ao regime jurídico das relações de trabalho de seus 

agentes, fenômeno verificado especialmente nos países do sistema de administração executiva (romano-

germânico), como o Brasil, nos quais o conjunto das atividades administrativas tradicionalmente é exercido 

em regime jurídico-administrativo, consubstanciado em estatutos aprovados por leis específicas por meio 

das quais são conferidas prerrogativas e sujeições aos servidores públicos de forma a distingui-los 

radicalmente do “assalariados privado”.196  

O desenvolvimento de novas formas de prossecução do interesse público por entidades privadas da 

Administração Pública e a progressiva aproximação entre o regime de trabalho dos servidores públicos ao 

regime dos trabalhadores do setor privado apresenta-se como fenômeno de escala mundial,197 intensificado 

                                                        
194Mestrando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - FDUL, Especialista em Direito 
Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, Professor do Curso de Graduação em Direito das 
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU. 
195JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, Cuarta edición, p. 69, Madrid: Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, S. A.. 
196 PROSPER WEIL, o Direito Administrativo, p. 70, Coimbra: Livraria Almedina, 1977.  
197 ODETE MEDAUAR, Direito Adminstrativo Moderno, 12ª edição, p. 269, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.  
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no último quartel do século XX sob a influência do modelo econômico privatista nascido durante a crise 

mundial causada pela alta excessiva dos preços do petróleo nas décadas de 1970/1980 e implementado, 

notadamente, nos países do Reino Unido e Estados Unidos da América. A privatização198 chega com força 

à América Latina no início dos anos 1990 como a adesão dos governos da Argentina, Brasil, Uruguai, 

Paraguai, Chile, Bolívia, Equador, Venezuela e Colômbia às diretrizes do “Consenso de Washington”.199 

Entre os anos 1995 e 1998, o governo brasileiro fez aprovar sucessivas emendas constitucionais para 

habilitar a adoção de medidas necessárias à “delimitação das funções do Estado” com vistas à redução de 

seu “tamanho e grau de interferência”.200 As emendas romperam paradigmas de “função administrativa”, 

“organização administrativa” e “regime da função pública” tal como haviam sido consagrados no texto 

original de 1988, que modelou um Estado intervencionista, titular de monopólios de atividades econômicas 

e de serviços públicos, responsável pela universalização de uma plêiade de direitos sociais incumbidos, direta 

ou indiretamente, à Administração Pública.  

O regime jurídico da função pública, em especial, foi objeto da Emenda Constitucional nº 19/1998, a qual, 

dentre outras medidas relacionadas à organização administrativa e ao regime jurídico dos servidores 

públicos, modificou a redação original201 do caput do Art. 39 da Constituição. A nova redação202 extinguiu a 

exigência da instituição de um “regime jurídico único” para os trabalhadores da Administração Direta, 

autárquica e fundacional, motivando ampla e indiscriminada aprovação de leis pelos Poderes Legislativos 

dos entes políticos federados para mudança do regime jurídico dos servidores públicos, migrando-os do 

regime jurídico-administrativo (estatutário) para o regime laboral do setor privado. Tratou-se de um 

movimento generalizado ao longo das décadas de 1990 e 2000, guardadas as especificidades relacionadas às 

competências federativas e às características de cada uma das centenas de milhares de organizações 

administrativas autônomas que integram a República Federativa do Brasil.203  

Embora esse movimento tenha arrefecido após a suspensão da modificação constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, que em 02/08/2007, em decisão cautelar, repristinou a redação original do caput do Art. 

39 por inconstitucionalidade parcial da EC nº 19/1998, a discussão sobre a natureza do vínculo laboral volta 

à ordem do dia após a promulgação da EC nº 95, de 15 de dezembro 2016, conhecida como “Emenda dos 

                                                        
198 O termo “privatização” compreeende vários sentidos: privatização da regulação e do Direito regulador da Administração Pública; 
privatização das formas organizativas, da gestão ou atividades administrativas; privatização pela venda e/ou abertura do capital 
social de empresas públicas; privatização dos critérios de decisão administrativa e dos mecanismos de controle da Administração. 
Cf. PAULO OTERO, Manual de Direito Administrativo – Vol. I, pp. 464 e ss. Coimbra: Almedina, 2014. 
199 LUIZ  ALBERTO  MONIZ   BANDEIRA, “As políticas neoliberais e a crise na América do Sul”, Revista Brasileira de Política 
Internacional - On-line version, volume 45 nº 2, Brasília July/Dec. 2002 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003473292002000200007#nt03 Acesso em 08/02/2017. 
200 LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA, A Reforma do Estado dos anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle - Cadernos MARE da Reforma 
do Estado, p. 18. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, 1997. 
201 Constituição da República: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.”  

202 Constituição da República: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.” (Nova redação dada pela 
EC nº 19, de 1998 - Vide ADIN nº 2.135-4) 
203 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2014 o Brasil possuia 5.570 Municípios nos 27 Estados da 
Federação. http://www.ibge.gov.br/home/default.php Acesso em 07/02/2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7329&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003473292002000200007#nt03
http://www.ibge.gov.br/home/default.php
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gastos públicos”. A EC nº 95/2016 estabelece um regime fiscal rígido, com limites severos de gastos para 

órgãos e entidades da Administração Federal durante 20 anos. O corte das despesas da União tem efeitos 

diretos sobre os Estados e municípios, dada a interdependência fiscal, econômica e financeira do arranjo 

federativo, induzindo a retomada da velha discussão em torno dos custos e eficiência dos regimes 

estatutários comparativamente ao regime laboral comum.  

Não obstante, como se pretende demonstrar, há um plexo normativo constitucional à regular o exercício 

da função pública pelos agentes públicos com vínculos de trabalho em todas as funções de poder do Estado 

e até mesmo por pessoas que não mantém vínculo laboral algum.204 Dadas as limitações formais, do presente 

artigo estão excluídos aspectos próprios do regime da função pública relacionados às funções política, legislativa 

e jurisdicional, dos militares da União e Estados federados e, ainda, dos serviços notariais e de registro, esta última 

exercida em caráter privado por delegação do Poder Público (Art. 236 da Constituição). O escopo é limitado, 

pois, à função pública compreendida enquanto relação jurídico-administrativa205 concretamente constituída 

entre servidores públicos dos órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta. 

 

I – A relevância da vinculação constitucional do regime da função pública para sobrevivência do 

instituto no âmbito jurídico-administrativo  

 

As intensificação e diversificação da privatização das formas de organização administrativa, combinadas aos 

múltiplos modos de transferência da titularidade da execução de atividades aos particulares que as exercem 

sob o regime jurídico de Direito Privado colocaram em xeque postulados fundadores do Direito 

Administrativo.206 Ante determinadas atividades como prestação de serviços públicos, gestão de bens, 

fomento e intervenção no domínio econômico, não subsistem objeções peremptórias para negar sua 

execução satisfatória por pessoas jurídicas de Direito Privado, e neste caso, mediante trabalhadores 

contratados sob relações laborais do setor privado, ainda que tenham de atender exigências gerais impostas 

para garantia dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput do Art. 

37 da Constituição). A execução de serviços públicos por particulares sob regime de Direito Privado, 

mediante concessão ou permissão, é expressamente prevista na Constituição (Art.s 21, XI e XII, 25, § 2º e 

30, V). O Art. 197 prevê a execução das ações e serviços de saúde diretamente pelo Estado ou “através de 

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. Tais dispositivos bem ilustram a 

compatibilidade da interação privada na Administração Pública. Por outro lado, há atividades da função 

administrativa que são próprias da função pública e são constitucionalmente reservadas ao regime estatutário, 

como as “administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, 

                                                        
204 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, FABRÍCIO MOTTA e LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ, Servidores Públicos na 
Constituição de 1988, 2ª edição, p. 10, São Paulo: Editora Atlas, 2014.   
205 VITALINO CANAS, “Relação Jurídico-Pública”, Separata do VII Volume do Dicionário Jurídico da Administração Pública, passim, 
Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2001. 
206 Neste sentido, cf. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas, 4ª edição, passim, São Paulo: Atlas, 2003; MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, Teoria Geral do Direito 
Administrativo: Temas Nucleares, p. 21 ss., Coimbra: Almedina, 2012; LUÍS FILIPE COLAÇO NUNES, A Ciência Jurídica 
Administrativa, p.51 e ss, Coimbra: Almedina, 2013; PAULO OTERO, Manual de Direito Administrativo – Vol. I, pp. 22 e ss. Coimbra: 
Almedina, 2014.  
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consideradas “atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 

específicas” (Art. 37, XXII) ou os serviços dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, 

“organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial 

e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.” (Art. 132, redação dada pela EC nº 19/1998). 

Os regimes jurídicos das relações de trabalho adotados pelas diversas formas de organização administrativa 

no desempenho da miríade de atividades encampadas pela Administração Direta e Indireta devem se 

harmonizar com as normas constitucionais que “impõem a conformação legislativa de qualquer relação de 

trabalho subordinado na Administração pública”.207 A Constituição identifica as relações de trabalho 

suscetíveis ou insuscetíveis de serem exercidas em regime jurídico-administrativo, há critérios normativos para 

incidência do regime, seja pelo mecanismo de delimitação positiva que determina expressamente o campo de 

incidência obrigatória do regime jurídico-administrativo, ou pela delimitação negativa, que exclui expressamente 

atividades deste campo de incidência. O caráter multifacetado da função administrativa e o polimorfismo 

da Administração Pública encorajam a busca do sentido constitucional do regime jurídico da função pública 

porque só a identificação dos sinais normativos constitucionais do campo de relações de trabalho que 

expressem exercício de função pública vinculada ao regime estatutário, insuscetível de apropriação pelo 

regime laboral comum, poderá impedir, como afirma PAULO OTERO, que venha a se consumar o 

completo desaparecimento do instituto no âmbito jurídico-administrativo.208  

Há mais de meio século, RAFAEL BIELSA observou que a função pública e os problemas suscitados por 

ela não deveriam ser avaliados ou resolvidos considerando-se exclusivamente interesses da Administração 

Pública vis-à-vis aos interesses dos agentes públicos. Segundo o jurista argentino, seria preciso “demarcar os 

dois campos ou esferas de direito e examinar a questão com sentido constitucional”.209 De fato, diante da 

importância de que se reveste este instituto no Estado Democrático de Direito, a análise do tema não pode 

ficar adstrita apenas às conveniências da Administração ou interesses dos agentes públicos. Propomos, pois, 

uma análise da questão sob tríplice perspectiva, somando aos viéses administrativo e corporativo interesses da 

sociedade, de modo a considerar não só elementos tradicionais como legalidade, segurança jurídica e 

autonomia política dos entes para modelarem regimes jurídicos de seus agentes, eis que impõem-se incluir 

outros pressupostos teóricos e imperativos éticos tais como a imparcialidade, moralidade e eficiência, a 

exigirem um regime de função pública adequado e suficiente à sua concretização. 

 

II - Matriz constitucional estruturante das relações de trabalho dos agentes públicos  

 

Matéria afeta à organização e funcionamento do Estado e aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, 

no Estado de Direito a função pública é regulada, em maior ou menor grau, pela Constituição. Duas técnicas 

                                                        
207 ANA FERNANDA NEVES, “A Privatização das Relações de Trabalho na Administração pública”, pp. 181-182. Os caminhos da 
Privatização da Administração Pública – Boletim da Faculdade de Direito - STVDIA IVRIDICA, Collloquia – 7, Coimbra: Coimbra Editora, 
2001.  
208 Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade, p. 314-315, Coimbra: Edições Almedina, 2011. 
209 La Función Pública, p. 99 (itálicos no original). Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1960.  
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constitucionais se destacam: a) o texto constitucional estabelece parâmetros gerais e normas de competência 

legislativa regulamentar, a exemplo das Constituição Portuguesa de 1976 e Constituição Espanhola de 1978; 

b) o texto constitucional estabelece regras e princípios detalhados, como a Constituição Brasileira de 1988, 

caso em que o constituinte produz uma matriz constitucional do regime jurídico aplicável à função pública. 

Não se pretende apresentar nos limites deste artigo rol exaustivo de todas as normas constitucionais 

relacionadas à função pública, pois a matéria é tratada de forma ampla em seções exclusivas e dezenas de 

menções esparsas ao longo do texto constitucional, contudo, destacaremos três subconjuntos de normas 

reciprocamente implicadas e estruturantes dos regimes de trabalho dos agentes públicos, a saber: i) normas 

que determinam competências do Estado para conformação da organização administrativa e do regime 

jurídico dos agentes a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública; ii) normas que derterminam 

prerrogativas e sujeições, gerais ou específicas, aos agentes com vínculo de trabalho junto aos órgãos e 

entidades da Administração Pública; iii) normas que determinam a articulação das formas de organização e 

atividades administrativas aos respectivos regimes jurídicos. 

A vertente “i”, das competências do Estado para a conformação da Administração Pública, é integrada pelas 

seguintes espécies de normas210: a) normas que asseguram aos Chefes dos Poderes Executivos da União, 

Distrito Federal e Municípios a iniciativa privativa das leis que disponham sobre a organização administrativa 

da Administração Direta e autárquica, servidores públicos e seu regime jurídico (Art. 61, § 1º, II, alíneas a a 

e); b) normas que estabelecem competência dos Chefes dos Poderes Executivos para dispor mediante decreto 

sobre a organização e funcionamento da Administração Direta quando não implicar aumento de despesa 

nem criação ou extinção de órgãos públicos, e também para extinção de funções ou cargos públicos, quando 

vagos (Art. 84, VI, alíneas a e b); c) normas que definem as espécies de entidades da Administração Indireta 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) e o modo pelo qual são instituídas 

(Art. 37, XIX da Constituição). 

Na vertente “ii”, das normas que determinam prerrogativas e sujeições dos agentes públicos encontram-se: 

a) normas gerais do “Capítulo VII – Da Administração Pública” e suas subdivisões (“Seção I - Disposições 

Gerais”, “Seção II – Dos Servidores Públicos” e “Seção III - Dos Militares dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios”), que cuidam em larga medida da relação jurídica dos servidores da Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (Art.s 37 a 41); b) normas específicas dirigidas aos servidores públicos das carreiras da 

Magistratura (Arts. 93 a 96), Ministério Público (Arts. 127 a 130-A), Advocacia Pública (Arts. 131 e 132), 

Defensoria Pública (Arts. 134 e 135), Tribunal de Contas (Art. 73) e Militares das Forças Armadas (Art. 

142); c) normas específicas para a função pública dos serviços notariais e de registro, exercida em caráter 

privado por delegação do Poder Público (Art. 236);  d) normas do “Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias” que tratam dos servidores civis (Arts. 17 a 22), das carreiras da Magistratura, Ministério 

                                                        
210 Por medida de economia de espaço, evitar-se-á a transcrição integral de todos os dispositivos constitucionais citados, cujos 
conteúdos serão mencionados sinteticamente e referenciados com exatidão.  
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Público, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Arts. 28 a 30), das serventias do foro judicial e dos 

serviços notariais e de registro (Arts. 31 e 32) e do militares (Art. 89).  

Na vertente “iii”, das normas que articulam formas de organização administrativa e atividades aos 

respectivos regimes jurídicos apresentam-se: a) norma que determina à Administração Direta e Indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a submissão aos 

princípios constitucionais da Administração Pública, dentre eles, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência ( Art. 37, caput); b) norma que determina o dever da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios de instituírem o “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 

pública direta, das autarquias e das fundações públicas” (Art. 39, caput); c) norma que determina a sujeição 

“ao regime jurídico próprio das empresas privadas”, inclusive quanto à relações de trabalho, às empresas 

públicas, sociedade de econômica mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção 

ou comercialização de bens ou prestação de serviços (Art. 173, § 1º, II). 

A matriz constitucional contempla regramento minucioso do regime jurídico dos servidores públicos da 

Administração Direta e Indireta, a exemplo das regras de acesso e demissão; estágio probatório e avaliação 

de desempenho; remuneração e acúmulo de cargos, empregos ou funções de confiança; contribuição 

previdenciária e aposentadoria. Com base nessse conjunto de disposições os agentes públicos e respectivos 

regimes jurídicos recebem o seguinte enquadramento doutrinário: a) servidores estatutários, titulares de cargos 

regidos por leis específicas (estatutos); b) empregados públicos, titulares de empregos públicos (celetistas) e b′) 

servidores temporários (celetistas), contratados para atender a “necessidade temporária de excepcional interesse 

público” estabelecida em lei, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição, não se vinculam a emprego ou cargo, 

apenas desempenham atribuições transitórias. Os celetistas são assim chamados porque contratados pelo 

regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943), legislação trabalhista do 

setor privado.  

A Constituição resguarda o interesse público ao submeter todas as formas de organização administrativa 

(Direta e Indireta) aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim, 

mesmo as atividades desempenhadas sob regime trabalho comum ao setor privado devem observar, de 

maneira mitigada, algumas regras e princípios do regime jurídico-administrativo, a exemplo da necessidade 

de concurso público para acesso e fiscalização das contratações pelos Tribunais de Contas. O caráter 

federativo e simétrico da Constituição vincula os legisladores da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, que devem buscar no “plano de maior intenção normativa que é o plano constitucional” as 

possibilidades de configuração das relações de trabalho na Administração Pública.211  

 

 

 

III – Regime da função pública na Administração e regulamentação infraconstitucional 

                                                        
211ANA FERNANDA NEVES, “A Privatização das Relações de Trabalho na Administração pública”, Os caminhos da Privatização da 
Administração Pública – Boletim da Faculdade de Direito - STVDIA IVRIDICA, Collloquia –7, p. 180, Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 
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Não obstante os sinais normativos que compõem a matriz constitucional estruturante das relações de 

trabalho dos servidores públicos, o ordenamento infraconstitucional, integrado por leis federais, estaduais, 

distritais e municipais, disciplina as concretas relações de trabalho na Administração Pública desses entes de 

maneira absolutamente caótica. Na organização da Administração Direta e Indireta das quatro esferas de 

competência da Federação há servidores públicos sob regime estatutário (jurídico-administrativo) a 

compartilhar o exercício da função pública com servidores públicos contratados sob regime laboral do setor 

privado (trabalhista) ou, ainda, verifica-se a existência de variados regimes híbridos que mesclam normas de 

Direito Administrativo e Direito do Trabalho ao sabor da criatividade, conveniência e oportunidade dos 

legisladores infraconstitucionais. O problema agrava-se na meidade em que a Administração Direta e 

Indireta recorre cada vez mais à contratação de serviços que não raro dissimulam mera “terceirização” 

(outsourcing) a fim de suprir deficiências do quadro de pessoal. O expediente tem sido identificado e repelido 

pelos tribunais de contas porque dá ensejo ao surgimento de uma espécie inconstitucional e ilegal de servidor 

público sem vínculo jurídico algum com a Administração Pública, os chamados “servidores terceirizados”.212 

Tornou-se rotineira a condenação da Fazenda Pública em demandas judiciais, individuais e coletivas, que 

exigem equiparação de direitos para servidores públicos que trabalham num mesmo órgão ou entidade sob 

regimes jurídicos distintos. Numerosas ações judiciais postulam a responsabilização solidária ou subsidiária 

da Administração por obrigações trabalhistas não cumpridas pelas empresas prestadoras de serviços.213 

A definição da natureza estatutária ou celetista do regime jurídico adotado por cada uma das Administrações 

Diretas e Indiretas (ressalvadas as carreiras às quais a Constituição prevê expressamente a natureza 

estatutária do regime) é considerada pela doutrina e jurisprudência tarefa discricionária do legislador 

infraconstitucional. A liberdade de escolha dos regimes jurídicos permite ora prestigiar a tutela dos interesses 

da Administração Pública, que por proclamadas razões de economia ou eficiência propende, em regra, à 

restringir ao mínimo possível as atividades administrativas executadas em regime estatutário e submeter o 

máximo de atividades ao regime laboral do setor privado; ora leva ao atendimento de demandas corporativas 

para alargamento subjetivo do regime estatutário, manutendo ou ampliando este regime ao máximo de 

categorias que laboram nas mais diversas atividades da função administrativa. A desejável uniformização do 

regime da função pública é prejudicada pela baixa densificação normativa e dogmática do próprio conceito 

função pública. Para além do relativo consenso em torno da teoria do estatuto que “fundamenta na lei o 

vigamento da função pública e da relação entre administração e servidor”,214 pouco se avançou quanto à 

                                                        
212 Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), em 2016 houve “diversas auditorias para avaliar a regularidade de ajustes 
firmados pelos governos municipais com entidades privadas para contratação de profissionais de saúde, com recursos financeiros 
do Sistema Único de Saúde (SUS). As auditorias foram motivadas pelo fato de o tribunal ter observado que alguns gestores públicos 
têm adotado modelos diferenciados de contratação, recorrendo à terceirização dos serviços, em vez de realizar o provimento dos 
cargos do setor de saúde mediante concursos públicos.” http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/terceirizacao-de-servicos-de-
saude-nos-municipios-e-fiscalizada-pelo-tcu.htm . Acesso em 16/02/2017. 
213 Na Administração Pública a contratação considerada ilegal não gera vínculo, “mas pelo princípio da isonomia, têm direito os 
empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos 
serviços, desde que presente a igualdade de funções.” (TST, Res.175/2011, DEJT, 31.05.2011, 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html#TEMA383. Acesso em 14/02/2017. 
214 DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Curso de Direito Aministrativo, 16ª edição, p. 321, Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2014.  

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/terceirizacao-de-servicos-de-saude-nos-municipios-e-fiscalizada-pelo-tcu.htm
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/terceirizacao-de-servicos-de-saude-nos-municipios-e-fiscalizada-pelo-tcu.htm
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html#TEMA383
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definição dos critérios que determinam a atuação do legislador ordinário na imputação de determinado 

regime à determinada atividade administrativa. A constatação de que o regime estatutário deve ser aplicado 

ao agente público que exerce função pública é tautológica na medida em que não se reconheça a delimitação 

constitucional do que seja a função pública.  

A doutrina nacional tem registrado lateralmente a situação de alienação do legislador ordinário quanto à 

vinculação a parâmetros constitucionais para atribuição do regime da função pública na Administração. 

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO afirma que em matéria de função pública o legislador 

ordinário opera “sob critérios político-administrativos que lhe parecerem mais convenientes”, dando azo à 

existência de diversos estatutos, gerais ou especiais, federais, estaduais, distrital-federal e municipais, “todos 

sem outras limitações e condicionamentos que os constitucionalmente prescritos”.215 O referido autor, no 

entanto, não aponta quais são as “limitações e condicionamentos” existentes, omissão bastante sintomática 

na medida em que a existência de limitações e condicionamentos se opõe à afirmação de que o legislador 

está livre para escolher o regime que lhe pareça “mais conveniente”. A posição de MOREIRA NETO ecoa 

o tradicional entendimento de HELY LOPES MEIRELLES, para quem “a autonomia política dos entes 

federados lhes dá competência para estabelecer o regime jurídico de todos os servidores públicos em sentido 

amplo” (que inclui os servidores estatutários, celetistas ou temporários, a estes últimos o autor atribui um 

regime jurídico administrativo especial). Para MEIRELLES, os entes políticos “podem estabelecer regime jurídico 

não contratual” e, sempre através de lei, “adotar para parte de seus servidores o regime da CLT”, porém, o 

autor reconhece um núcleo constitucional insuscetível de submissão ao regime celetista reservado aos 

servidores que, “por exercerem atribuições exclusivas de Estado, submetem-se, obrigatoriamente, a regime 

jurídico estatutário.”216 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO compartilha da opinião de que há um núcleo constitucional de 

atividades reservadas aos servidores públicos estatutários, ressalva, contudo, que ainda não foram definidas 

as carreiras de Estado mencionadas no Art. 247 da Constituição.217 A autora não declina outro sinal 

normativo de vinculação constitucional da função pública ao regime jurídico-administrativo além das 

disposições relativas às “carreiras de Estado” e afirma que somente após a regulamentação do dispositivo 

do Art. 247 da Constituição é que haverá vinculação ao regime estatutário daquelas outras categorias ainda 

não identificadas. DI PIETRO anota outro elemento para densificação do conceito de função pública: a 

vedação expressa às empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam no domínio econômico 

de revestir suas relações de trabalho com o regime estatutário. Neste caso, o regime é obrigatoriamente o 

mesmo do setor privado (Art. 173, § 1º, da Constituição). Para a autora, a atribuição do regime trabalhista 

ou estatutário aos servidores das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços 

públicos e também das “fundações privadas” do Estado é uma decisão discricionária do legislador 

                                                        
215 Curso de Direito Administrativo, 16ª edição, p. 321, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. (itálicos no original) 
216 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 26º edição, p. 383-385, São Paulo: Malheiros Editores, 2001. 
217 “Artigo 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do artigo 41 e no § 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais 
para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades 
exclusivas de Estado.” (Incluído pela EC nº 19, de 1998) 
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ordinário.218 Em DI PIETRO encontra-se um esforço maior de densificação do regime da função pública 

a partir do texto constitucional, contudo, insuficiente. A certeza do que seja a função pública fica limitada 

ao pequeno grupo das chamadas “carreiras de Estado” já identificadas no texto constitucional, relegando à 

ampla discricionariedade do legislador a delimitação das demais atividades que caracterizariam função 

pública. A autora exclui da margem de apreciação do legislador ordinário tão somente o regime jurídico da 

relação de trabalho das empresas que atuam no domínio econômico. Apesar de reconhecer que o regime de 

Direito Privado “é o mais compatível” com a natureza empresarial destas formas de organização mesmo 

quando prestadoras de serviços públicos, admite discricionariedade legislativa na escolha dos regimes 

jurídicos laborais nestes casos.219 Quanto ao regime dos servidores públicos das chamadas “fundações 

privadas”, para além da fundada dúvida a respeito da constitucionalidade desta forma organizacional 

(prevista no Decreto-Lei nº 200/1967, alterado pela Lei nº 7.596/1987 e curiosamente denominada 

“fundação pública”)220, o caput do Art. 39 da Constituição inclui os servidores públicos das “fundações 

públicas” no “regime jurídico único”, portanto parece não haver margem de discricionariedade ao legislador 

infraconstitucional nesta definição, em que pese a existência de inúmeras fundações públicas de Direito 

Privado que mantém contratação de pessoal em  regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 A baixa densificação de critérios substantivos constitucionais para definir o regime da função pública 

decorre da falta de consenso mínimo quanto à natureza da relação jurídica de função pública. Se não há 

delimitação do que seja a função pública, não haverá condições de se alcançar qualquer grau de certeza 

quanto ao respectivo regime jurídico, daí a necessidade da identificação dos principais sinais normativos que 

permitam delimitar o regime da função pública na Constituição. 

 

IV - Delimitação positiva da função pública e do seu regime pela atribuição de competências 

 

A conceituação ampliativa da função pública para compreender quase todas as atividades da Administração 

Pública e submetê-las ao regime geral de trabalho do setor privado é uma das vertentes do processo de 

privatização. ODETE MEDAUAR afirma que “nas relações de trabalho com o poder estatal, a função pública 

significa o exercício de atividades da competência da Administração, em nome desta e de acordo com as 

finalidades desta, ou seja, para atender ao interesse público”. Embora a autora mencione o “exercício de 

competência”, conclui que “todo vínculo de trabalho com a Administração expressa o exercício de função 

pública” e que os tipos de vínculo de trabalho poderão variar,221 presumivelmente (a autora não o declara) 

de acordo com a conveniência da Administração Pública. A proposição de MEDAUAR quanto à 

                                                        
218 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, 19ª edição, p. 448, São Paulo: Atlas, 2005.  
219 MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, FABRÍCIO MOTTA e LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ, Servidores Públicos na 
Constituição de 1988, 2ª edição, p. 9, São Paulo: Editora Atlas, 2014.  

220 Art. 5º, inciso IV do Decreto-Lei 200/1967: “Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por 
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de 
direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.” (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 
221 ODETE MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno, 12ª edição, p. 261, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. (itálicos 
no original) 
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possibilidade de “variação do vínculo de trabalho” não deve se aplicar, evidentemente, àquelas atividades 

que a Constituição demarcou no campo do regime estatutário, como as sobrecitadas atividades de 

administração tributária, advocacia pública dos Estados e Distrito Federal ou às chamadas “carreiras de 

Estado”, uma vez que se é verdade que nem toda atividade administrativa está adstrita ao regime de 

“competência”, é fato a existência de atividades típicas da função pública decorrentes exatamente do 

exercício de competências públicas atribuídas aos agentes para produção de efeitos jurídicos relativamente a 

terceiros e em nome da Administração Pública.  

Já CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO adota rumo oposto ao de MEDAUAR  quando restringe 

o conceito de função pública exclusivamente ao exercício de “competência legal” vinculada ao regime 

“estatutário ou institucional, de índole não contratual”. As atribuições acometidas aos titulares de cargos públicos 

(estatutários) seriam “as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um 

agente”, ao passo que meros “núcleos de encargos de trabalho permanentes” podem ser preenchidos por 

“agentes contratados para desempenhá-los, sob relação trabalhista.”222 O critério de definição da função 

pública pelo exercício de competências parece amoldar-se aos traços típicos da função pública em qualquer 

dos Poderes em que esteja alocada e, particularmente na função administrativa, relacionando-se diretamente 

com a “matriz identitária do Direito Administrativo” que tem como principais características os poderes de 

autoridade da Administração Pública na prossecução do interesse público e o reconhecimento da 

supremacia desta perante o particular.223  

Existem áreas reservadas na Constituição à função pública, quer esta função esteja alocada na função 

governativa, legislativa, jurisdicional ou administrativa. Nestes casos há um recorte rígido do regime da 

função pública vinculada ao regime estatutário, a exemplo do desempenho de atividades típicas do exercício 

da soberania, tais como governança política e legislativa, segurança nacional e segurança pública, distribuição 

de justiça e a representação diplomática.224  Tais atividades, por tipificarem atividades exclusivas do Estado 

são reservadas às chamadas “carreiras de Estado”, exercidas necessariamente em regimes estatutários que 

conferem aos agentes públicos competências instrumentais,225 isto é, poderes concretos para produzir efeitos 

jurídicos de Direito Público sobre terceiros em nome da Administração Pública na prossecução do interesse 

público, a exemplo dos agentes responsáveis pela atuação do poder de polícia administrativa ou da 

administração tributária. Na função administrativa, como de resto nas demais funções de poder estatal, o 

regime estatutário é atribuído às atividades que conformam inequivocamente função pública insuscetível de 

regramento pelo direito laboral comum. Logo, é forçoso concluir que o regime estatutário é o regime 

constitucional da função pública por excelência.  

                                                        
222 CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de Direito administrativo, 28ª edição, p. 254-255, São Paulo: Malheiros 
Editores, 2013. (itálicos no original) 
223 PAULO OTERO, Manual de Direito Administrativo – Vol. I, p. 34, Coimbra: Edições Almedina, 2014. 
224 Cf. PAULO OTERO, “Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública”. Os caminhos da privatização da 
Administração Pública, p. 53., Boletim da Faculdade de Direito STVDIA IVRIDICA, Collloquia – 7, Coimbra: Coimbra Editora, 2001. 
225 Para CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO as “competências lhes são outorgadas única e exclusivamente para atender 
à finalidade em vista da qual foram instituídas, ou seja, para cumprir o interesse público (...) ditos poderes têm caráter meramente 
instumental.”, Curso de Direito administrativo, p.183. (itálicos no original) 
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Destarte, chamamos de delimitação positiva do regime jurídico da função pública a atribuição constitucional 

de competências necessárias para produção de efeitos jurídicos com relação a terceiros em nome da 

Administração Pública. Neste sentido pode-se afirmar que a Constituição adota um “modelo fechado” de 

função pública,226 exclusiva dos servidores públicos titulares de carreiras ou cargos isolados regidos pelo 

regime jurídico-administrativo. 

V - Delimitação positiva e delimitação negativa da função pública e do seu regime pela atribuição 

de prerrogativas para prestação de serviços públicos obrigatórios 

 

A relação de trabalho na Administração Pública nem sempre implicará na exigência de competências ; muitas 

das atividades compreendidas na função administrativa não necessitam ou sequer são compatíveis com o 

regime jurídico-administrativo. Os sinais normativos que identificamos definem o regime estatutário da 

função pública não só pela titularização de competências, mas também pela atribuição legal de prerrogativas, 

ou seja, um conjunto de direitos, vantagens e benefícios distintos do regime laboral do setor privado, que 

pode ser imputado aos servidores públicos com finalidade de assegurar o cumprimento de tarefas impostas 

obrigatoriamente pela Constituição à Administração Pública, tais como a prestação de serviços públicos de 

saúde, educação e assistência social, por exemplo. Para delimitar o âmbito da função pública em seu aspecto 

objetivo é necessário recorrer aos enunciados normativos articuladores das formas de organização 

administrativa aos respectivos regimes jurídicos (item “iii” supra da matriz constitucional estruturante das 

relações de trabalho dos agentes públicos).  

O caput do Art. 39 da Constituição preconiza a instituição do “regime jurídico único” para a Administração 

Direta, autarquias e fundações públicas. A revogação deste dispositivo pela EC nº 19 ─ cuja repristinação 

por decisão do Supremo Tribual Federal é analisada na seção infra ─ foi aprovada para estender-se ao 

máximo o regime jurídico dos trabalhadores do setor privado aos agentes da Administração Pública Direta 

e Indireta, subtraindo-os do regime jurídico-administrativo. O desiderato da EC nº 19/1998 se funda na 

convicção de que este regime jurídico, por sua rigidez burocrática, é menos eficiente comparado ao regime 

laboral do setor privado, de índole gerencial. Além disso, o regime estatutário representaria supostamente 

maior ônus ao erário em razão dos direitos especiais das carreira públicas, inexistentes no regime celetista. 

Esta insurgência contra o regime jurídico único preconizado pela Constituição funda-se na premissa de que 

haveria ampla discricionariedade na definição do regime jurídico dos trabalhadores da Administração 

Pública e, consequentemente, a uniformização ou não dos regimes de trabalho seria uma questão meramente 

formal. Porém, não é essa a conclusão a que chegamos a partir da unidade de sentidos resultante da 

conjugação dos sinais normativos constitucionais relacionados à função pública. Ao contrário, revela que a 

discricionariedade do legislador infraconstitucional em matéria de relações de trabalho dos servidores da 

Administração Pública é bastante limitada e, tratando-se da definição do regime jurídico aplicável ao 

exercício de função pública, nenhuma. Senão vejamos.  

                                                        
226 RAMÓN PARADA, Derecho Administrativo II – Organización y empleo público, p. 397, Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, 2004.  
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PAULO MODESTO registra que “o significante função” é frequentemente empregado na doutrina jurídica 

em duas acepções: “na primeira denota uma espécie de poder; na segunda, uma espécie de atividade.”227 

Na definição da função pública e do regime estatutário pela identificação do exercício de competência dos 

agentes, a função pública se apresenta como poder. Contudo, a Constituição prevê um elenco de prerrogativas 

que podem ser atribuídas aos servidores públicos para desempenho de serviços públicos de caráter obrigatório cuja 

prestação a Administração e o legislador queiram submeter ao regime jurídico-administrativo. Neste caso a 

função pública se apresenta como atividade. Diferentemente da competência, que vincula seu exercício ao 

regime estatutário, na prestação de serviço público não exigência ou exclusão a priori do exercício de função 

pública. Trata-se dedecisão de natureza política, fruto da consideração de fatores decorrentes da especificidade 

das atividades e do modo de sua execução. Se houver necessidade de outorgar mediante lei prerrogativas 

inexistentes no regime laboral do setor privado aos agentes que irão desempenhá-las, o regime jurídico-

administrativo é obrigatório. A opção legislativa pelo regime de função pública preordenada à qualificação 

da prestação do serviço público deriva da apreciação discricionária sobre o grau de especialização exigido, 

relevância social, segurança na prestação etc..  

Ao dispor sobre o regime jurídico único, o caput do Art. 39 da Constituição delimitou as formas 

organizacionais que admitem o exercício da função pública na função administrativa: Administração Direta, 

autarquias e fundações públicas. O dispositivo constitucional excluiu a hipótese de empresa pública ou 

sociedade de economias mista adotarem o regime estatutário ao excluí-las do alcance do regime jurídico 

único, é o que chamamos delimitação negativa da incidência da função pública. Há também delimitação negativa 

do regime jurídico da função pública na vedação expressa do regime estatutário às atividades que 

absolutamente não caracterizam função pública, a exemplo da atividade econômica. Assim, empresas 

públicas, sociedade de econômia mista e suas subsidiárias que explorem atividades econômicas de produção 

ou comercialização de bens ou prestação de serviços devem “sujeição ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários” 

(Ar. 173, § 1º, II, negrito nosso).   

Caso a Administração e o legislador escolham instituir entidade para prestação de serviços públicos mediante 

regime laboral do setor privado, deverá criar empresa pública ou sociedade de economia mista integrada por 

agentes públicos da espécie empregados públicos, submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas 

- CLT. Veja-se que a redação do Art. 173, § 1º, II, que delimita negativamente o regime jurídico-

administrativo, não contempla as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços 

públicos, entretanto, o enunciado normativo deve ser conjugado com o caput do Art. 39, que exclui as 

empresas públicas e sociedades de economia mista na previsão do regime jurídico único. Diante de sua 

natureza privada, a distinção constitucional entre empresas públicas e sociedades de economia mista que 

exploram atividades econômicas e aquelas que prestam serviços públicos é funcional apenas para determinar 

                                                        
227 MODESTO, PAULO, “Função Administrativa”, Revista Eletrônica de Direito do Estado, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 
janeiro/fevereiro/março, Salvador, 2006. (negritos no original) file:///C:/Users/HP/Desktop/REDE-5-JANEIRO-2006-
PAULO%20MODESTO.pdf Acesso em 03/02/2017. 
  

file:///C:/Users/HP/Desktop/REDE-5-JANEIRO-2006-PAULO%20MODESTO.pdf
file:///C:/Users/HP/Desktop/REDE-5-JANEIRO-2006-PAULO%20MODESTO.pdf
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o regime de responsabilização das pessoas jurídicas de Direito Privado da Administração Pública, conforme 

dispõe o Art. 37, § 6º da Constituição,228 não se presta à definição do regime laboral (celetista) ao qual todas 

estão obrigadas por sua natureza de Direito Privado.  

 

VI – Função pública na Administração e EC nº 19/1998: suprema confusão  

 

Desde a promulgação da Constituição, em 05/10/1988, os entes políticos da Federação legislam 

casuisticamente sobre o regime da função pública, submetendo-na ora ao regime jurídico-administrativo, 

ora apenas ao Direito laboral do setor privado ou, ainda, a regimes híbridos criados ad hoc. Esta prática 

generalizada tem sido justificada pela alegada ausência das normas regulamentares previstas no caput do Art. 

39 da Constituição, que imputa aos entes políticos no âmbito de suas competências o dever de instituírem 

o “regime jurídico único e planos de carreira para os servidores" da Administração Direta e Indireta. O 

argumento é esgrimido até mesmo em textos de leis que fazem referência expressa ao “regime jurídico 

único” de lege condendo para justificar a adoção do regime laboral comum.229 A omissão legislativa nega eficácia 

à exigência de uniformização do regime da função pública nas Administrações de todos os entes federados. 

Paradoxalmente, a previsão do “regime jurídico único” tornou-se óbice aparentemente instransponível para 

uniformização constitucional do regime da função pública.  

Passada uma década desde a promulgação da Constituição, a Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, 

suprimiu a redação do caput do Art. 39, que exigia a adoção do “regime jurídico único”, contudo, em 

02/08/2007, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão cautelar prolatada nos autos da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 2135-4, repristinou a redação original do caput do Art. 39 ao deferir medida 

suspensiva da redação dada pela EC nº 19/1998 por vício formal de inconstitucionalidade. Segundo o 

tribunal, a alteração do caput do Art. 39 não foi aprovada pela maioria qualificada de 3/5 dos parlamentares 

[ou 308 votos] da Câmara dos Deputados, em primeiro turno, conforme previsto no Art. 60, 2º, da 

Constituição.230 À decisão cautelar foi atribuído efeito ex nunc, resguardando a validade dos regimes laborais 

instituídos sob a égide da EC nº 19/1998 até o julgamento do mérito da ação, vale dizer, mantendo situações 

jurídicas em contradição com a matriz constitucional por tempo indeterminado.  

A repristinação do “regime jurídico único” conferiu dimensão renovada à uma outra decisão do STF em 

matéria de regime da função pública. Cinco anos antes do julgamento da ADI nº 2135-4, em 07/11/2002, 

no julgamento da ADI nº 1717-6,231 que impugnava dispositivo de lei que autorizava a delegação de serviços 

de fiscalização das profissões regulamentadas às entidades privadas (Art. 58 da Lei nº 9.649/98), o STF 

declarou por unanimidade de votos que era incompatível a delegação de “poder de polícia administrativa”, 

                                                        
228 “Artigo 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.” 
229 V. g., o dispositivo da Lei nº 9.192/1995, do Estado de São Paulo, que autorizou a instituição da Fundação de Proteção e Defesa 
do Consumidor - PROCON: “Art. 15 - Os servidores da Fundação serão admitidos sob o regime da legislação trabalhista enquanto 
não for instituído o regime único previsto no Art. 124 da Constituição Estadual.”  
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9192-23.11.1995.html (negrito nosso) Acesso em 05/02/2017. 
230 ADI nº 2135-4: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp Acesso em 05/02/2017. 
231 ADI nº 1717-6: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp Acesso em 05/02/2017. 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1995/lei-9192-23.11.1995.html
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp
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porém, ressalvou no julgamento a constitucionalidade do exercício da função pública dos “empregados dos 

conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas” sob o regime de Direito do Trabalho.232 Na altura, 

a ressalva à contratação para exercício de função pública sob regime dos contratos laborais comuns 

fundamentou-se na revogação do caput do Art. 39 pela EC nº 19/98,  o qual voltaria à vigência por decisão 

do próprio tribunal. O Relator da ADI nº 1717-6 fez constar do voto que “segundo a jurisprudência da 

corte, o controle concentrado de constitucionalidade, mediante ação direta, é feito em face do texto 

constitucional em vigor e não do que vigorava anteriormente”.233 A ADI nº 1717-6 transitou em julgado e 

a ADI nº 2135-4 aguarda julgamento desde sua propositura, em 27/01/2000. As decisões do STF agravaram 

o problema da não observância da vinculação constitucional do regime da função pública ao regime 

estatutário, pois, repristinada a redação original do caput do Art. 39, a contratação de servidores públicos 

pelo regime laboral do setor privado para desempenho da função pública do tipo poder de polícia administrativo 

tornou-se abertamente inconstitucional à luz da jurisprudência do próprio tribunal.  

O caput do Art. 39 é relevante para delimitação e uniformização do regime da função pública, contudo, 

mesmo que venha a ser novamente revogado por decisão do STF ou do Congresso Nacional, à míngua de 

outras alterações, os demais sinais normativos da Constituição vinculam exercício da função pública ao regime jurídico-

administrativo, seja em razão da atribuição de competências para produção de efeitos jurídicos em nome da 

Administração na prossecução do interesse público, seja pela atribuição legal de prerrogativas especiais para 

prestação de serviços públicos de caráter obrigatório. 

 

VII – Conclusões 

 

1ª. A privatização e a aproximação progressiva do regime jurídico dos agentes públicos ao regime dos 

trabalhadores do setor privado é uma tendência mundial nos países de administração executiva, acentuada 

no final do séc. XX e ainda não estabilizada no Brasil. A abrangência dos mecanismos de privatização, em 

sentido subjetivo e objetivo, coloca o problema da reserva constitucional do regime da função pública como 

questão de sobrevivência deste instituto no âmbito jurídico-administrativo. 

2ª. A Constitutição brasileira reserva núcleos de função pública alocados em todas as funções de poder do 

Estado (as chamadas “carreiras de Estado”) às quais é imputado o regime estatutário, porém, na função 

administrativa, diferentemente do que ocorre nas funções governativa, legislativa e jurisdicional, não existe 

relação de imputação necessária entre todas as atividades típicas da função e a função pública. 

                                                        

232“Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder 
público, mediante autorização legislativa. (declarado inconstitucional - ADI nº 1.717-6) 

(...) 

§ 3o Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo 
vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.” 
(negrito nosso) 
233 Voto do Ministro Sydney Sanches, fl. 1, ADI 1717-6, Tribunal Pleno - STF, 07/11/2002. 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741 Acesso em 05/02/2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266741
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3ª. O “regime jurídico único” previsto no caput do Art. 39 da Constituição é o regime reservado para 

exercício da função pública e tem natureza estatutária (regime jurídico-administrativo). Ante aos demais 

sinais normativos identificados na Constituição, a função pública é vinculada ao regime jurídico-

administrativo quando o agente titularizar competências próprias do Estado, ou quando o agente titularizar 

prerrrogativas especiais atribuídas discricionariamente por lei para prestação de serviços públicos obrigatórios. 

4ª. A prestação de serviços públicos obrigatórios em regime de função pública é decisão política do legislador, 

todavia, sempre que adotada, o serviço deverá ser prestado pela Administração Direta, autarquias ou 

fundações públicas, vedada a instituição do regime estatutário para relações laborais às empresas públicas e 

sociedades de economia mista, às quais devem adotar o regime laboral das empresas privadas. 
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

O Brasil, assim como outros países, já adotou de longa data o Tribunal do Júri Penal, que já é uma 

tradição no país. Entretanto, ainda são escassas as teses que advogam a utilização de um jury trial na esfera 

cível. 

Assim, esse estudo procurou analisar num primeiro momento o funcionamento do Civil Jury Trial 

nos Estados Unidos, seus aspectos positivos, mormente no que concerne à democratização do processo de 

construção das decisões, seu funcionamento e ainda as críticas existentes. 
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Do mesmo modo, verificou-se a seguir estudos que defendem a expansão do Júri Popular no 

Japão para o julgamento de causas cíveis e quais são as suas justificativas para tal expansão. 

Assim, após analisar esses dois sistemas, pretendeu-se avaliar, com base nas características e 

funcionalidades descritas pela doutrina estrangeira, como a utilização de um Júri Popular Cível seria possível 

no Brasil.  

 

2. ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO CIVIL JURY TRIAL NORTE-AMERICANO. 

 

O tribunal do júri cível na atualidade é um instrumento processual de grande destaque nos Estados 

Unidos, um dos únicos países que até então adotam tal sistema por força da previsão contida em sua sétima 

emenda constitucional.  

Segundo Wilson (2013, p.15-16), 

Civil litigants in U.S. courts may claim a constitutional right to a “trial by jury” in 

certain instances. In federal cases, the right to a trial by jury arises from the 

Seventh Amendment to the U.S. Constitution, which specifies that “in Suits at 

common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the 

right of trial by jury shall be preserved. . . .” The right to jury trials for common-

law actions has been extended to mixed cases involving equity and law given the 

flexibility inherent the federal rules of civil procedure. 

Dentre as principais características do júri norte-americano, podem ser elencadas as seguintes: (1) 

necessita de um veredito unânime; (2) exige uma deliberação entre os jurados; (3) é composto por uma 

quantidade de doze jurados leigos; (4) nos casos cíveis, os jurados estipulam os “punitive damages” e os 

danos compensatórios, ou seja, fazem a avaliação dos danos; (5) a parte pode renunciar ou dispor do direito 

de ser julgado por um júri, conforme a lei do Estado em que habita; (6) via de regra, reconhece-se o direito 

do cidadão de ser jurado leigo; (7) os jurados recebem uma determinada quantia pelos serviços prestados 

(CARRINGTON, 2003; CARLOTTO, 2005; REZENDE, 2015; WILSON, 2013).   

Historicamente, o objetivo dessa instituição nos Estados Unidos era justificado pela necessidade 

de realizar uma checagem contra abusos de poder e pelo fato de que a participação dos jurados garantiria 

uma maior independência do Poder Judiciário em relação aos demais poderes (WILSON, 2013). 

Carrington (2003, p.87) também confirma tal afirmação ao considerar que: 

Because the jury is numerous and transitory, it is almost invulnerable to bribery 

or intimidation.  As has been said, it is the one institution in government that has 
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no ambition of its own.  In these respects, the jury serves much the same 

purpose as the separation of powers among the three branches of 

government. 

Entretanto, Wilson (2013), reconhecendo que na atualidade outros mecanismos surgiram para 

assegurar a independência entre os poderes bem como para se evitar quaisquer abusos, diz que tal instituto 

está calcado em novos objetivos e fundamentos. São eles: (1) assegurar uma resolução de questões fáticas 

baseando-se em parâmetros de justiça e equidade; (2) produzir decisões mais confiáveis; (3) oferecer 

proteção contra o poder público ou em face de particulares; (4) reforçar a democracia e o conceito de 

liberdade. 

Apesar do tribunal do júri cível receber algumas críticas concernentes à suposta incapacidade, 

incompetência e parcialidade dos jurados, bem como aquelas referentes aos custos que esse sistema envolve, 

Wilson (2013, p.19) ressalta que ‘The criticisms of civil juries are largely exaggerated and often founded on 

“anecdotes, cavalier uses of statistics, and appeals do authority or common sense’. 

Aduz ainda o autor que, não obstante se disseminar a noção de que os jurados permitem que suas 

emoções turvem seus julgamentos, não há dados sistemáticos que testifiquem tal afirmação. ‘To the 

contrary, the data from hundreds of jury trials and simulations suggest that “incompetence is a rare 

phenomenon”’(WILSON, 2013, p.21). 

Uma vez explicado em linhas gerais como o funcionamento, as situações em que é utilizado, e os 

objetivos do civil jury trial, é de suma importância avaliar as recentes perspectivas de implantação de tal 

procedimento no Japão. 

 

3. ANÁLISE SOBRE AS PERSPECTIVAS DE INSERÇÃO DO CIVIL JURY TRIAL NO JAPÃO. 

 

O Japão, após sofrer uma crise sócio-política, decidiu efetuar mudanças drásticas em sua 

legislação, valendo destacar a recente implantação do tribunal do júri penal, sendo que estudiosos já 

averiguam a necessidade de ampliação do instituto para a esfera cível.  

Com a crise experimentada no país, foi criado um Conselho de Reforma do Sistema Judicial, 

denominado de Justice System Reform Council (JSRC). Tal Conselho tinha o objetivo de transformar o 

povo em ator e não em mero espectador, tornando-o sujeito e não objeto do governo (WILSON, 2014).  

Os três pilares dessa reforma seriam: (1) os operadores do direito, no que tange a quantidade e 

qualidade do serviço; (2) incentivo da participação dos cidadãos nos procedimentos legais; e (3) a criação de 

um sistema judiciário que fosse “easier to use, easier to understand, and more realible” (WILSON, 2014, 

p.266).  
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O modelo de tribunal do júri atualmente existente no país apresenta as seguintes características: 

(1) possui um corpo de jurados misto com 6 jurados leigos e 3 que são magistrados profissionais; (2) os 

jurados leigos apenas decidem sobre os fatos; (3) O veredito é alcançado pela maioria qualificada, pois exige 

que nela esteja ao menos um juiz profissional e um jurado leigo; (4) é possível recorrer do veredito; (5) os 

jurados podem questionar as testemunhas; (6) é permitida a comunicação entre os jurados antes da votação; 

(7) os jurados são escolhidos entre as pessoas que podem votar; (8) os jurados recebem uma compensação 

pelas despesas e pelo serviço prestado que varia em torno de oitenta e cem dólares (WILSON, 2014). 

As principais críticas residem no fato dos jurados leigos sofrerem influência indevida dos juízes 

profissionais, tendendo para o posicionamento destes últimos, e ainda nos elevados custos para manter esse 

sistema que remunera os jurados leigos e ainda necessita de três juízes profissionais. (WILSON, 2012). 

Entretanto, apesar das críticas Wilson destaca que a implantação do júri penal tem sido um 

experiência positiva e que “the expansion of lay judge participation to the civil realm would be a natural 

extension of the current system” (WILSON, 2012, p.15). 

Como possíveis situações em que o Tribunal do Júri Cível se adequaria na sociedade japonesa o 

mesmo autor assinala os casos envolvendo danos nucleares, contaminação ambiental, medicamentos 

defeituosos e atos ilegais do governo (WILSON, 2012). 

O principal fundamento para a ampliação do Tribunal do Júri no Japão, segundo Wilson (2012), 

justificar-se-ia na harmonia com as recentes mudanças sofridas na estrutura do judiciário, pois o alargamento 

da competência também reflete os três pilares que colima o Conselho de Reforma. 

Assim, depois de apresentado como funciona o tribunal do júri cível e as análises de sua possível 

implantação em outros países, como é o caso do Japão, será apresentado a seguir o panorama brasileiro. 

 

4. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO NO BRASIL NOS CASOS ENVOLVENDO DANOS MORAIS. 

 

4.1. DISCUSSÕES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM JÚRI 

POPULAR CÍVEL. 

 

Importante destacar nesse primeiro momento a possibilidade de utilização de um Civil Júri Trial 

sob a ótica da lei que possui maior hierarquia no ordenamento brasileiro, qual seja, a Constituição Federal 

de 1988. 

 Apesar da Constituição Brasileira apenas prever o direito de ser julgado por um júri nos casos 

envolvendo a prática de crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua seu art.5º, XXXVIII (BRASIL, 

1988), isso não obsta que sua competência seja ampliada por lei infraconstitucional.  
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Tendo em vista o princípio da vedação do retrocesso ou proibição de retrocesso aplicado à 

temática dos direitos fundamentais, que fornece uma proteção contra medidas retrocessivas, não pode o 

Poder Constituinte Derivado alterar o texto da Constituição para excluir ou reduzir direito fundamental nela 

previsto, muito menos pode o legislador infraconstitucional restringir normas que preveem direitos 

fundamentais, somente sendo lícita a sua ampliação (SARLET, 2010). 

No que tange a possibilidade de ampliação do uso do instituto, Azevedo (2012) conclui que é 

possível o alargamento da competência do júri por lei infraconstitucional, pois a Constituição apenas 

apresenta um rol de atuação mínimo, que não pode ser retirado em hipótese alguma – o que não obsta que 

ele seja acrescido de outras competências.  

Ademais, a criação de um tribunal do júri cível seria uma forma de garantir a aplicação do princípio 

democrático no âmbito do poder judiciário, dando oportunidade aos cidadãos de participarem do processo 

de construção das decisões, sendo, portanto, constitucional eventual legislação que o criasse. 

Não obstante isso, consideramos que os magistrados poderiam valer-se da utilização do júri 

popular no processo civil independentemente da criação de uma lei infraconstitucional. Neste caso, o juiz 

poderia utilizar por analogia a lei que regulamenta o Tribunal do Júri Penal naquilo que ela for compatível 

com o rito do processo civil. 

Pode-se dizer ainda que tal aplicação analógica, defendida aqui, seria acolhida pela Constituição 

por dar uma maior efetividade às suas normas, em destaque para aquelas relativas ao direito fundamental à 

indenização por danos morais, à dignidade da pessoa humana, ao exercício da democracia e cidadania ainda 

à segurança jurídica. 

Primeiramente, assegurar-se-ia a efetividade do direito fundamental à indenização por danos 

morais (art.5º, incisos V e X, da CRFB/88) e ao mesmo tempo a norma-princípio da dignidade da pessoa 

humana (art.1º, inciso III, da CRFB/88) (BRASIL, 1988). Isso, tendo em vista que os atos atentatórios a 

dignidade que ensejam a indenização por danos morais, ao serem definidos pelo próprio povo, seriam mais 

bem conceituados, tendo em vista que se levaria em conta normas culturais e os sentimentos compartilhados 

pela sociedade, conforme será demonstrado no item “4.3”.  

Igualmente, o princípio democrático (art.1º, caput e art.34, inciso VII, da CRFB/88) seria bem 

mais empregado no processo civil com a utilização do civil jury trial, pois permitiria o pleno exercício da 

cidadania (art.1º, inciso II, da CRFB/88) através do direito de participação no processo de criação das 

decisões e na administração do sistema judiciário (BRASIL, 1988).  

A norma-princípio da segurança jurídica pode ser extraída do art.5º, inciso XXXVI, da 

Constituição de 1988 e ainda no dispositivo que trata da criação das súmulas vinculantes, em que o 

constituinte deixou claro sua preocupação com a “insegurança jurídica” (art.103-A, § 1º, da CRFB/88).  
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Vislumbram-se duas formas pela qual a efetividade da norma-princípio da segurança jurídica pode 

ser concebida, quais sejam: (1) através da pacificação dos conflitos, já que o civil jury trial estimula a 

conciliação; e (2) por meio da confiança nas decisões, que as qualificam como legítimas – tema melhor 

aprofundado no item “4.3”.  

Diante desse cenário, não pairam quaisquer dúvidas de que a utilização de um civil jury trial no 

Brasil seria de grande valia para dar maior efetividade às normas constitucionais, tornando-as não apenas 

normas programáticas de uma Constituição nominativa, mas fazendo com que elas produzam reflexo nas 

vidas das pessoas. Logo, conclui-se que o uso desse instrumento processual, aplicando-se analogicamente o 

rito do Júri Popular Penal, seria considerado constitucional. 

 

4.2. A CONFORMIDADE DA UTILIZAÇÃO DO JÚRI POPULAR CÍVEL COM AS RECENTES 

MUDANÇAS TRAZIDAS PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. 

 

Pretende-se nesse tópico, demonstrar quão harmônica é a implantação de um “Civil Jury Trial” 

com as regras, princípios e objetivos do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. 

O Brasil, não muito diferente do Japão, também está vivenciando uma crise no sistema judiciário; 

uma crise de legitimidade das decisões e de luta por democracia; uma crise causada devido à existência de 

um abismo entre o povo e as leis. Prova dessa crise de legitimidade das decisões são as recentes inovações 

trazidas no pelo novo Código Processual, que buscam a confiança do povo. Entretanto, apesar dos avanços 

obtidos em algumas matérias, o referido código ainda não possibilitou de forma efetiva a participação 

popular no âmbito do Poder Judiciário ao deixar de regulamentar o Júri Popular Cível.  

O novo CPC procurou promover a ampliação de alguns instrumentos utilizados para dar 

legitimidade às decisões do judiciário bem como para democratizar o órgão– instrumentos que antes só 

eram utilizados nas ações do sistema concentrado de constitucionalidade. Um desses instrumentos 

processuais diz respeito à participação do amicus curiae, que é regulamentado pelo art.138 do CPC e que 

garante a participação de pessoas físicas ou jurídicas com representatividade adequada nos processos que 

envolvam matéria relevante ou de repercussão social (BRASIL, 2015).  

Costa (2013), que realizou estudos nesse sentido, apontou a importância da utilização de institutos 

democratizantes do judiciário, só que dando maior destaque para o amicus curiae e para as audiências públicas 

no Supremo Tribunal Federal. Segundo esse mesmo pesquisador:  

A previsão de participação da sociedade é uma importante conquista em prol da 

democracia e do pluralismo, na medida em que expressa o reconhecimento da 

necessidade de ampliação do debate constitucional e da possibilidade de 

manifestação direta dos setores sociais interessados, afastando o entendimento 
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até então assente de que somente os órgãos estatais eram intérpretes legítimos da 

constituição. (COSTA, 2013, p.76)  

No que diz respeito ao Tribunal do Júri Cível, este instrumento processual também não difere 

muito do amicus curie e das audiências públicas, pois ele promove igualmente o exercício da democracia e 

atribui legitimidade às decisões judiciais (TUNER, 2003; CARRINGTON, 2003; WILSON, 2012, 2013). 

Nesse sentido, sua utilização no Brasil estaria em harmonia com os objetivos traçados pelo novo código, 

que apresentou tímidas – mas relevantes – mudanças no sentido de democratizar e dar legitimidade às 

decisões judiciais. 

Outrossim, a implantação desse instituto processual também estaria de acordo com as regras do 

novo CPC, mormente aquelas que tratam da norma-princípio da instrumentalidade das formas.  Segundo 

os arts.188 e 277, do CPC, a forma do ato não é mais importante que a sua finalidade, sendo considerados 

válidos os atos que, mesmo praticados de outra forma, cumprirem o seu escopo (BRASIL, 2015). 

No capítulo destinado às normas fundamentais, do CPC, é possível deduzir que as principais 

finalidades do processo são: (1) resguardar e promover a dignidade humana (art.8º, CPC); (2) estimular a 

solução consensual dos conflitos (art.2º, § 2º, CPC); e (3) dar cumprimento às normas e valores 

fundamentais da Constituição, conforme previsão do art.1º (BRASIL, 2015).  

Deste modo, conforme é explanado no tópico “4.1” e em consonância com o princípio da 

instrumentalidade das formas, é perfeitamente possível a aplicação analógica do procedimento do júri penal 

brasileiro ao processo cível naquilo que ele for compatível, já que não destona dos objetivos e princípios 

adotados pelo novo Código Processual Civil. 

 

4.3. POR QUE RAZÕES UTILIZAR O JÚRI POPULAR NAS AÇÕES ENVOLVENDO DANOS 

MORAIS? 

Diversas são as razões que justificam a implantação de um Júri Popular Cível para o julgamento 

das causas envolvendo indenizações por danos morais no Brasil, podendo-se destacar as seguintes: (1) 

melhor definição das situações violadoras da dignidade humana; (2) engajamento dos cidadãos na vida 

política do país e ainda uma inserção de uma cultura constitucional no país; (3) estímulo à conciliação; (4) 

legitimação e democratização das decisões judiciais; (5) celeridade e transparência processuais. 

A definição do que constitui dano moral importa no reconhecimento de uma situação violadora 

da dignidade humana. Nesse sentido, deixar que tribunais, muitas vezes isolados do contexto social, definam 

as situações caracterizadoras dessa lesão a dignidade de forma autoritária e sem consultar a própria sociedade 

não parece ser o posicionamento mais adequado. Isso, porque o que se endente por violação da dignidade 

pode variar muito de acordo com as diversas nuances culturais existentes em um país com uma imensidão 

territorial como a do Brasil. 
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Estudos já demonstram que o Tribunal do Júri Cível tem se apresentado como um instrumento 

de deliberação democrático e idôneo para o debate de matérias políticas e morais, como no caso dos danos 

extrapatrimoniais que são objeto do presente estudo.  

Nesse sentido, Tuner (2003, p.339, destaques nossos) considera que a democracia deliberativa, 

típica do Tribunal do Júri Cível, se adequa melhor a certos contextos, destacando que “While scientific and 

technical issues might be better left to panels of experts, deeply contested moral and political issues are 

usually proper subjects for democratic deliberation”.   

Desejar que tribunais encastelados definam de forma autoritária o que a sociedade entende por 

violação da dignidade idônea a ensejar os danos morais parece não ser a solução mais adequada, pois, 

conforme se deduz de afirmações de Costa, o Direito não é o que os tribunais dizem ser; ele é “antes de 

tudo, uma construção da sociedade” (COSTA, 2013, p.76). 

Peter Häberle, quando trata da sociedade aberta de intérpretes da constituição, defende uma 

democratização da interpretação constitucional e assevera que não são apenas os interpretes jurídicos que 

possuem o monopólio da interpretação da Constituição, tendo em vista que eles não são os únicos que 

vivem a norma (HÄBERLE, 1997). 

Ora, sendo a dignidade humana e o direito à indenização por danos morais preceitos de ordem 

constitucional, é curial possibilitar a sociedade que participe do processo de interpretação. O civil jury trial 

pode ser visto, assim, como uma forma de fazer com que a sociedade, por meio de representantes de 

diferentes comunidades, defina o que ela entende como situação violadora da dignidade, bem como afira o 

grau dessa lesão. 

Ter-se-ia, então, uma forma de inserir normas culturais dentro do âmbito jurídico de forma a 

revitalizar a norma e ressignificar seu campo de incidência de acordo com os sentimentos partilhados pela 

sociedade. Tal função do tribunal do júri cível também foi apontada por estudiosos como Engel e McCann:  

Cultural elements are everywhere apparent in the practices and products of tort 

law. For  example, the jury, drawn from an imagined but largely fictitious 

“community” in which cultural values and social norms are said to be shared, 

makes crucial pronouncements in tort cases about proper and improper conduct. 

In making these decisions, jurors are expected to deploy an avatar, the ubiquitous 

“reasonable person,” who embodies typical cultural and social practices found in 

the community (ENGEL, MCCANN, 2009, p.2).  

Destarte, levar em conta o que a sociedade pensa sobre determinada conduta, fazendo-a passar 

pelo crivo das normas morais e culturais extraídas diretamente do seio social, é de suma importância para a 

avaliação da existência de afronta a dignidade da pessoa humana e, por consectário lógico, da própria 

existência de dano moral a ser indenizado. 
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O engajamento dos cidadãos na vida política do país e a inserção de uma cultura constitucional 

constituem outros dois pontos positivos que podem ser verificados com a implantação de um civil jury trial.  

Ao permitir que a população participe do processo de construção das decisões judiciais e entenda 

o funcionamento do sistema judiciário, aproximando o povo do processo de construção e interpretação da 

norma, estar-se-ia incutindo na mente dos cidadãos a importância de se dar cumprimento às normas 

constitucionais – não só dos cidadãos, mas também dos próprios magistrados. Ou seja, estar-se-ia inserindo 

uma cultura constitucional no país. 

Além disso, o histórico sentimento de exclusão e de apatia em relação às normas constitucionais, 

que era vivenciado por certas camadas da população (negros e índios), que antes não eram objeto de atenção 

dos governantes e legisladores nas Constituições Brasileiras anteriores (SILVA NETO, 2016), restaria 

superado com a participação do povo no Júri Popular Cível.  

Estudos confirmam que o civil jury trial: (1) promove um “amor pela lei” que Motesquieu 

considerava como o espírito essencial da república; (2) desenvolve uma consciência cívica; (3) torna os 

cidadãos mais ativos politicamente; (4) aumenta a compreensão do funcionamento do sistema judiciário 

pelo público; e (5) leva os cidadãos a refletirem criticamente sobre os problemas vivenciados na sociedade, 

principalmente os relativos ao direito civil (CARRINGTON, 2003; WILSON, 2012, 2013, 2014). 

Outro benefício que a implantação de um civil jury trial acarretaria consiste no aumento das taxas 

de conciliação.  

Diferentemente do atual sistema brasileiro em que as partes têm uma ideia do posicionamento do 

magistrado, pautando-se em decisões anteriores sobre a mesma matéria objeto da lide, no sistema do Júri 

Cível norte-americano torna-se-ia mais difícil para a parte se anteceder ao resultado, pois a rotatividade dos 

jurados não lhe permite fazer tais previsões com tanto grau de certeza como em relação aos magistrados. 

Estudos realizados nos Estados Unidos demonstram que os casos que vão para o julgamento pelo 

júri são menores quando esse procedimento é escolhido – escolhido porque lá as partes podem optar por 

utilizar ou não o procedimento do júri nesse país. Cerca de 5,5% dos casos deixam de ir para o júri devido 

a acordos firmados entre as partes, valendo destacar que essa é apenas uma taxa de conciliação obtida depois 

do processo instaurado e não contabiliza possíveis acordos pré-processuais (HERSCH, 2003; WILSON, 

2013).  

No que concerne à legitimação das decisões, o exercício de uma democracia deliberativa através 

do júri possui três vantagens: “(1) It transforms preferences to advance common interests; (2) It legitimates 

the final result; and (3) it revitalizes and improves political life as a whole” (TUNER, 2003, p.341, destaques 

nossos). 
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Estudiosos como Carrington (2003) ainda apontam que a legitimidade conquistada com o 

Tribunal do Júri decorre diretamente da ideia de confiança e de responsabilidade compartilhada na prolação 

das decisões.  

A transparência e a celeridade são outras funcionalidades do tribunal do júri em geral que são 

destacadas nas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e no Japão. Segundo Wilson (2012, p.9), com a 

implantação de um tribunal do júri cível o processo deixaria de lento, opaco e baseado principalmente em 

documentos escritos para se tornar “more transparent and cohesive trial system focusing on oral testimony 

taken on consecutive days whenever possible.” 

Deste modo, as provas seriam apresentadas de forma mais sucinta e objetiva, facilitando o 

trabalho do juiz que preside o júri bem como o dos jurados, que são responsáveis por decidir os fatos. Na 

verdade, se transmitiria o fardo do Judiciário – analisar toda uma série de documentos, o que exige bastante 

tempo –  para as partes, que ficariam com a incumbência de apresentar todas as provas de uma forma mais 

dinâmica e objetiva e concentrada um em lapso temporal contínuo. 

Nesse tom, são incontestes os benefícios que o instituto do Tribunal do Júri Cível pode suscitar 

no processo civil brasileiro. 

 

4.4. DE QUE FORMA SE DARIA A APLICAÇÃO? 

 

Como dito no tópico “4.1”, defende-se neste trabalho que, não obstante inexistir lei 

infraconstitucional regulamentando um Tribunal do Júri Cível, poderia o juiz valer-se da aplicação analógica 

do Código de Processo Penal (CPP), que regulamenta o júri penal no Brasil. Mas como se daria tal aplicação? 

No sistema do júri penal brasileiro os jurados geralmente respondem quesitos concernentes aos 

fatos e se o réu deve ser absolvido ou não. Nos termos do art.483, do CPP, as indagações a serem feitas ao 

júri devem se ater a: (1) materialidade do fato; (2) autoria ou participação; (3) absolvição ou não do acusado; 

(4) existência de causa de diminuição de pena; (5) existência de qualificadoras ou circunstâncias de aumento 

da pena (BRASIL, 1941). 

As situações envolvendo danos morais assim como aquelas envolvendo crimes são bastante 

semelhantes. Isso, porque ambas partem da teoria geral da responsabilidade, só que em um caso fala-se de 

responsabilidade civil e no outro em penal.  

Deste modo, adaptando-se os quesitos a teoria da responsabilidade civil, estes deveriam rondar 

em torno: (1) da existência do ato ilícito, isto é, se existem provas suficientes de que ele ocorreu; (2) da 

autoria do causador do dano, o que implica na análise do nexo de causalidade entre a conduta e o dano; (3) 

existência de culpa, o que se assemelharia a votação pela absolvição ou não; (4) configuração de alguma 

causa que possa diminuir a indenização; (5) verificação de circunstâncias que possam majorar a indenização. 
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Acrescentaríamos ainda a essa proposta mais dois quesitos: um relativo à existência de violação da dignidade 

humana e outro concernente ao grau de violação dessa dignidade.  

Ressalte-se que, aplicando por analogia o Código de Processo Penal, não seria possível aos jurados 

fixar os valores das indenizações, como ocorre no sistema norte-americano. Para tanto, seria necessário a 

criação de uma lei autorizando os jurados leigos a fazerem essa avaliação monetária. 

Ademais, nos casos de responsabilidade objetiva, o juiz deveria desconsiderar o quesito do item 

“3”, acima descrito, já que não há análise do elemento volitivo. 

Aqui apenas procurou-se fazer um breve apanhado de como se daria essa aplicação analógica da 

lei que regulamenta o júri popular penal no processo cível, sendo matéria que exige um maior 

aprofundamento e que ultrapassa os limites desse estudo. 

 É necessário que se realize simulados, controlando-se possíveis variantes, para se ter uma ideia 

mais detalhada de como a utilização de um civil jury trial se daria na prática. Entretanto, observou-se, desde 

já, que é possível realizar adaptações para compatibilizar o procedimento do Tribunal do Júri Penal brasileiro 

com o processo civil.  

 

5. UM COTEJO ENTRE O ATUAL MODELO DE JÚRI POPULAR BRASILEIRO COM O NORTE 

AMERICANO E O JAPONÊS. CRÍTICAS, PONTOS FORTES E PROPOSTAS DE MUDANÇA. 

 

O atual modelo de Tribunal do Júri no Brasil – o penal – tem recebido várias críticas e, mesmo 

que se defenda neste trabalho a sua aplicação analógica, isso não quer dizer que ele é perfeito. Reconhece-

se que mudanças são necessárias para que tal instrumento processual venha a produzir os resultados 

positivos descritos neste estudo. 

As críticas mais substanciais ao júri penal brasileiro podem ser elencadas da seguinte forma: (1) a 

incomunicabilidade entre os jurados; (2) a existência de “jurados vitalícios”; e (3) a predominância de um 

jurado elitista; (4) o não reconhecimento do direito de servir como jurado; (5) impossibilidade dos jurados 

questionarem as testemunhas. 

Ao invés de existir uma incomunicabilidade entre os jurados, é necessário que se estabeleça um 

arquétipo que possibilite o exercício de uma democracia deliberativa que garante uma maior legitimidade 

para as decisões do júri, já que permite que os jurados discutam o tema, assinalando seus pontos de vista 

para tentar convencer os demais ou mesmo auxilia-los a localizar pontos falhos em seus próprios 

argumentos (TUNER, 2003; LOREA, 2003).  
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Nos dois modelos estrangeiros apresentados neste trabalho – o do Japão e dos Estados Unidos –

, verifica-se que há o exercício dessa democracia deliberativa, sendo o Brasil o único do estudo em que se 

observou a característica da incomunicabilidade.  

Pesquisas ainda apontam os aspectos negativos da existência, na prática, de jurados vitalícios e da 

predominância de uma elite no corpo do júri.  

Quanto ao primeiro os prejuízos residiriam: (1) no impedimento da participação de outros 

cidadãos e do exercício da cidadania por eles; (2) a indevida influência suscitada pela criação de um vínculo 

com o promotor – o que nos leva a pensar se em um júri cível esses “jurados vitalícios” não seriam 

influenciados pelos advogados dos grandes causadores dos danos morais (LOREA, 2003). 

 No que tange a predominância de um júri elitista e aristocrático – que exclui certas camadas da 

população –, isso acarretaria em uma lesão ao princípio democrático, contrariando a própria função do júri, 

que é democratizar o Poder Judiciário (KANT DE LIMA, 1995 apud LOREA, 2003, p. 14-15). 

Nos Estados Unidos reconhece-se ainda o direito de ser jurado, o que representa um grande 

avanço democrático. Avanço este que poderia, inclusive, obstar a predominância de jurados vitalícios no 

Brasil, já que os cidadãos poderiam lutar por esse direito pelas vias judiciais. 

Por fim, assim como ocorre no Japão, seria de grande valia se os jurados leigos pudessem 

questionar as testemunhas no Brasil, pois, deste modo, eles poderiam sanar suas eventuais dúvidas quanto 

aos fatos e, consequentemente, decidir melhor.  

Quanto a um aspecto positivo no Brasil, pode-se ressaltar o fato de que não existem gastos 

destinados à remuneração ou compensação dos jurados, o que torna o sistema mais barato em relação ao 

japonês e ao norte-americano, não se sustentando as críticas japonesas de que uma ampliação do instituto 

para a esfera cível suscitaria mais despesas, se analisarmos o cenário do júri penal brasileiro.  

Nessa trilha, seriam bem-vindas alterações na legislação para tentar sanar de forma mais efetiva as 

falhas – as verificadas no Júri Popular Penal no Brasil – que podem fazer com que o instrumento do civil 

jury trial não produza todos os resultados colimados, se se for aplicar analogicamente a lei que regulamenta 

o júri penal ou mesmo se se pretender criar uma lei para um Júri Popular Cível.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Diante de todas as considerações aqui tecidas, é inconteste que a implantação de um Civil Jury 

Trial no Brasil, seja com a criação de uma lei – obviamente considerando as críticas e pontos positivos em 

relação ao modelo de Júri Popular já existente –, seja por meio da aplicação analógica da legislação que 
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regulamenta o Júri Popular Penal, está cabalmente em consonância com os ditames da Constituição desse 

país.  

Ademais, como tem demonstrado a experiência estrangeira, as causas envolvendo danos morais 

se amoldariam melhor a esse instrumento processual de caráter democrático, pois tornaria mais efetivo o 

direito material e fundamental à indenização por danos morais ao possibilitar que a sociedade defina as 

situações violadoras da dignidade humana, conforme o sentimento de repúdio compartilhado pelos seus 

cidadãos em relação ao ato ilícito. 

Portanto, chegou-se a conclusão que o Brasil deve sim abraçar esse instituto processual na esfera 

cível nos casos envolvendo danos morais. 

 

7. REFEÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

AZEVEDO, B. G. . A necessidade de se ampliar a competência do tribunal popular do júri na 

República Federativa do Brasil. 2012. (Apresentação de Trabalho/Seminário). Disponível em: 

http://www.amatra17.org.br/arquivos/4f19ca8e029c5.pdf. Acesso em: 20 mar. 2017. 

BRASIL. Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 02.03.2017. 

BRASIL. Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 02.03.2017. 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm. Acesso em: 02.03.2017. 

CARLOTTO, Daniele; SOARES, Deise Mara; GRESSLER, Gustavo. Um olhar sobre o tribunal do júri 

Norte-Americano . In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, VIII, n. 20, fev 2005. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=860>. 

Acesso em 01.03.2017. 

CARRINGTON, Paul D., The Civil Jury and American Democracy. Duke Journal of Comparative & 

International Law, Vol. 13, No. 3, p. 79, Summer 2003. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=460220 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.460220 . Acesso em : 27.10. 

2016. 

COSTA, Alexandre Bernardino (org.) Direito vivo: leituras sobre constitucionalismo, construção social e 

educação a partir do Direito Achado na Rua. Vol. 1. Brasília: EdUnB, 2013. 

http://www.amatra17.org.br/arquivos/4f19ca8e029c5.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=860
https://ssrn.com/abstract=460220 orhttp:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.460220


187 

 

ENGEL, David M.; MCCANN, Michael, Introduction: Tort Law as Cultural Practice (July 8, 2009). 

Buffalo Legal Studies Research Paper No. 2009-15. Disponível em SSRN: 

<https://ssrn.com/abstract=1431501>. Acesso em: 01.02.2017. 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – a Sociedade Aberta dos Intérpretes da 

Constituição: Constituição para e Procedimental da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor, 1997. 

HERSCH, Joni. Jury Demands and Trials (November 2003). Harvard Law and Economics Discussion 

Paper No. 447; Harvard Public Law Working Paper No. 92. Disponível em 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=487781 orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.487781. Acessado em 

27.10.2016. 

LOREA, Roberto Arriada. Os jurados “leigos”: uma antropologia do Tribunal do Júri. Porto Alegre: 

Dissertação de Mestrado do Programa da Pós-graduação de Antropologia social da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2003. Disponível em: 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3730/000403645.pdf?sequence=1. Acesso em: 

01.03.2017. 

REZENDE, Lucas Levi Correia. Indenização punitiva: uma análise acerca do “punitive damages” e sua 

aplicabilidade no direito brasileiro, Jus Brasil, Teresina, ano 8, n. 88, 29 set. 2003. Disponível em: 

http://jusbrasil.com.br/artigos/112312440. Acesso em: 20.03. 2017 

SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova,  São 

Paulo ,  n. 39, p. 122,    1997 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264451997000100007&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em:  14.10. 2016.   

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito Fundamental à segurança jurídica: dignidade da pessoa 

humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional brasileiro. Revista 

eletrônica sobre a Reforma do Estado, Bahia XV, n. 21, mar./abr./mai. 2010. Disponível em: < 

https://www.olibat.com.br/documentos/SARLET.pdf>. Acesso em 20 mar. 2017. 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. O constitucionalismo brasileiro tardio. Brasília: ESMPU, 2016. 

TURNER, Jenia Iontcheva. Jury Sentencing as Democratic Practice. Virginia Law Review, Vol. 88, April 

2003. Disponível em: <SSRN: http://ssrn.com/abstract=368124>. Acesso em: 13.10.2016. 

WILSON, Matthew J., Benefits of Adopting Civil Jury Trials in Japan and Lessons from the United 

States (May 30, 2013). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2272119 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272119. Date accessed: 

27.10. 2016. 

https://ssrn.com/abstract=1431501
https://ssrn.com/abstract=487781 orhttp:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.487781
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3730/000403645.pdf?sequence=1
http://jusbrasil.com.br/artigos/112312440
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264451997000100007&lng=en&nrm=iso
https://www.olibat.com.br/documentos/SARLET.pdf
http://ssrn.com/abstract=368124
https://ssrn.com/abstract=2272119 or http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272119


188 

 

WILSON, Matthew J., Prime Time for Japan to Take another Step Forward in Lay Participation: 

Exploring Expansion to Civil Trials (May 20, 2012). Akron Law Review, Vol. 46, No. 3, 2013. Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2063269 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2063269. Date accessed: 

27.10. 2016. 

WILSON, Matthew J. Seeking to Change Japanese Society Through Legal Reform. In: 

KINGSTONE, Jeff(Editor). Critical Issues in Contemporary Japan. London: Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2014. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ssrn.com/abstract=2063269%20or%20http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.2063269


189 

 

Venture capital regulation and investment entities in Portugal 

 
Frederico Fayad Nascimento236 

ISCTE – UNIVERSITY INSTITUTE OF LISBON (PORTUGAL) 

 

INDEX 

Introduction. 1. Brief background and delimitation of the concept. 2. Applicable law. 3. Venture 
capital investment entities: types and main operational rules. 4. Registration requirements before 
the CMVM. 5. Final comments. Bibliography. 

 

INTRODUCTION 

The first signs of economic recovery are visible and future prospects for venture capital in Portugal 

appear to be extremely favorable. Over the past years, the country has been flourishing with 

business hubs and start-ups. “Portugal once launched ships, now it launches startups”, as Edward 

Robinson recently described in a compelling article for Bloomberg Markets237 perfectly illustrates 

the existing start-up scene, particularly in Lisbon and Porto. 

On the basis of this background and with the growing number of foreign investors interested in 

exploiting current opportunities in the Portuguese market, there is a patent need to clarify the legal 

issues related to venture capital regulation and practice in the country, namely the main 

characteristics and formalities surrounding the establishment and operation of investment entities 

laid down by the national legislation. 

Therefore, the primary purpose of this article is to clarify venture capital regulation in Portugal, 

which was significantly revised in alignment with the last European Union directives in force, as 

well as to ellucidate the venture capital investment entities envisaged in the law. 

In casu, we have developed a particular interest in the investment entities provided for by the 

Portuguese law and the fundamental rules to which they are exposed. Our focus relied on aspects 

                                                        
236 M.Sc. in Enterprise Law, ISCTE – University Institute of Lisbon (Portugal). LL.B., UniCEUB – Centro 
Universitário de Brasília (Brazil). Attorney admitted to the Brazilian Bar – Ordem dos Advogados do Brasil since 
2014 (OAB/DF n.º 44.450). 
237 ROBINSON, Edward. Portugal Once Launched Ships, Now It Launches Startups. Bloomberg Markets, 2017. Available 

in www.bloomberg.com. March 25, 2017. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-01/portugal-once-launched-ships-now-it-launches-startups
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that are either more likely to cause confusion among investors; do not observe exactly the same 

requirements of the Community regulation; or that were subject to further regulation within each 

Member State, thus resulting in specific rules inside the Portuguese jurisdiction. 

1. BRIEF BACKGROUND AND DELIMITATION OF THE CONCEPT 

The funding of commercial ventures with a high associated risk constitutes an important part of 

the Portuguese history. Together with Spain, Italy, France, the United Kingdom, and the 

Netherlands, Portugal took the lead during the Great Navigations (Grandes Navegações) in the 15th 

and 16th centuries, heavily investing in sea trade and expanding the global commercial boundaries 

like never before.  

The expeditions of Portuguese navigators Fernão de Magalhães, Vasco da Gama, and Pedro 

Álvares Cabral, for example, were only possible due to the funding obtained from third parties, 

generally nobles or organizations linked to the State’s interests. In the case of Fernão de Magalhães, 

his pioneering voyage around the globe (1519 – 1522) was entirely privately financed, in a funding 

obtained from Christopher de Haro, a Flemish merchant who lived in Lisbon, and from a 

consortium of investors led by the Fuggers, an important German family of bankers and 

merchants238. 

However, the concept of venture capital is indeed a result of much more modern developments, 

which took place especially during the 20th century. A period of unprecedented activity in Mergers 

& Acquisitions and business funding had began, notably in the United States239, which culminated, 

for example, with the foundation of ARDC – American Research and Development Corporation 

right after World War II, in 1946240, and the leveraged buyouts conducted by KKR during the 

1970s241. 

                                                        
238 KAY, Bernhard. Der Navigator – Historischer Roman. Bastei Lübbe, 2000, p. 359. 

239 On the formation of PE/VC markets and the unique experience in the U.S., see GILSON, Ronald J. Engineering a 
venture capital market: lessons from the American Experience. Stanford Law Review, Vol. LV, 2003. Available in 
www.ssrn.com. March 25, 2017. 

240 With the end of World War II, many of the soldiers who returned to the United States chose to start their own 
businesses. French General and Professor Georges Doriot founded ARDC in order to invest in such enterprises, 
hoping to seek profits from their future valuations. See GUPTA, Udayan. The first venture capitalist: Georges Doriot on 
leadership, capital, and business organization. Gondolier, 2004, pp. 89-94. 

241 On these events, see BAKER, German P.; SMITH, George David. The New Financial Capitalists: Kohlberg Kravis 
Roberts and the Creation of Corporate Value. Cambridge University Press, 1998. 

http://ssrn.com/abstract=353380
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Nowadays, in accordance with the studies of Timo Poser, venture capital contemplates the 

following essential characteristics242: 

 Attributes of investments: equity investments, with long-term but limited-time focus. 

 Attributes of investment target: investment in privately held, high-growth companies, 

and/or in start-up companies for the launch, early development, or expansion of a business. 

 Role of venture capitalists: to provide active support and exercise significant control. 

 

In Portugal, as defined by article 3.º, n.º 1, of Law n.º 18/2015, a venture capital investment243 is 

the acquisition, for a limited period of time, of equity and non-equity instruments in companies 

with a high potential for development, as a means of benefiting from their valuation. 

Therefore, a venture capital operation is based on two core aspects: from the perspective of the 

venture-backed company, it represents a source of funding and liquidity, alternatively to traditional 

bank loans; from the perspective of the investor, it is an investment in the company’s equity, with 

the responsibility to contribute to the improvement of corporate management and the 

maximization of the company’s value, thus increasing the gains that will be obtained in the future 

divestment (exit)244. 

 

2. APPLICABLE LAW 

At first, elaborating a legal analysis and establishing a framework towards venture capital and its 

related agents is hampered by two common main reasons: the partial coverage by the national laws; 

and the progressive extension of the subject’s scope245. Nevertheless, there has been a growing 

debate regarding venture capital regulation among the EU Member States, which results in new 

elementary parameters for its due exercise. 

                                                        
242 POSER, Timo. The Impact of Corporate Venture Capital – Potentials of Competitive Advantages for the Investing Company. 

Springer Gabler, 2003, pp. 37-42. 

243 It is important to note that, in Latin languages, a translation of the term “risk capital” is commonly used as a generic 
reference to all forms of PE/VC (Private Equity and Venture Capital) investments: “capital de risco” (Portuguese), 
“capital-riesgo” (Spanish), “capitale di rischio” (Italian), and “capital-risque” (French). 

244 There are four typical exit strategies for venture capital investors: the sale of shares to a third party (trade sale); the 
shares buyback by one or more shareholders, or by a buyer chosen by these shareholders (buy back); the initial 
public offering in the stock market (IPO); and the liquidation of the acquired shares (write off). On divestment 
process and strategies, see POSER, op. cit., 2003, pp. 73-80. 

245 CÂMARA, Paulo. Manual de Direito dos Valores Mobiliários. Almedina, 2011, p. 804. 
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In recent years, EU institutions have been struggling to find solutions and reforms to effectively 

consolidate a single venture capital market, bringing the various national regulations closer. There 

are many benchmarks for such a task, with an emphasis on the enormous contribution from the 

United States experience, where the most remarkable cases first took place. 

At Community level, the general legal framework for investment funds managers is laid down in 

Directive 2011/61/EU (later amended by Directive 2013/14/EU). In addition, Regulation (EU) 

n.º 345/2013 is the statute responsible for establishing the requirements and conditions for the use 

of the “EuVECA” designation, which specifically characterizes the entities managing European 

venture capital funds246. 

In order to adapt to the latest Community guidelines, the Portuguese legislation has undergone 

changes in respect of both the investment fund regime and the exercise of venture capital 

investment. In this vein, we must mention Law n.º 16/2015, Law n.º 18/2015, and Regulation n.º 

3/2015 of the CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Portuguese markets regulator 

authority).  

Law n.º 16/2015 partially transposes Directives 2011/61/EU and 2013/14/EU. Its objective is to 

carry out a review and update regarding the general regime of collective investment schemes, as 

well as the general regime on credit institutions and financial companies, and the Portuguese 

securities code (CVM – Código dos Valores Mobiliários247). It came to standardize the regulation on 

collective investment organisms, i.e., organizations that are dedicated to investments in securities, 

real estate, or non-financial assets. 

With the publication of Law n.º 18/2015, Portugal consolidated a new legal regime for venture 

capital, social entrepreneurship, and specialized investments, more aligned with the related EU 

directives. It revoked the former applicable regulation (i.e., Decree-Law n.º 375/2007) and 

introduced the figures of the social entrepreneurship investment248 and the alternative specialized 

investment249 into the Portuguese legal system. 

                                                        
246 In short, the Regulation applies to managers that meet the following conditions: their assets under management in 

total do not exceed the threshold referred to in point b.) of article 3, n.º 2 of Directive 2011/61/EU (i.e., 
€500,000,000); they are established in the European Union; they are subject to registration with the competent 
authorities of their home Member State; and they manage portfolios of qualifying venture capital funds. Regulation 
(EU) n.º 345/2013, article 2, n.º 1. 

247 Enacted by Decree-Law n.º 486/1999. 

248 The acquisition, for a limited period, of equity or debt instruments in companies that develop adequate solutions 
to social problems, aiming to achieve quantifiable and positive social impacts (article 4.º, n.º 1). 

249 The acquisition of assets of any kind for a limited period of time. Each asset may not represent more than 30% of 
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As expected, the new legal regime of Law n.º 18/2015 imposed an overall review of the venture 

capital regulation also within the scope of the CMVM, accomplished through the aforementioned 

Regulation (CMVM) n.º 3/2015. Among the many changes the Regulation consolidated, we must 

stress the revision of valuation rules, in particular with regard to the appraisal of assets and financial 

instruments not traded in the market, allowing the adoption of internationally recognized 

methodologies, v.g., the ones accepted by Invest Europe (former EVCA – European Private Equity 

and Venture Capital Association). 

 

3. VENTURE CAPITAL INVESTMENT ENTITIES: TYPES AND MAIN OPERATIONAL RULES 

Even after the recent harmonization at Community level, the legal form that venture capital 

investors can take may have slight variations among Member States. As an example, note that the 

Portuguese FCR (fundo de capital de risco, which we will further examine) represents just one more 

form of investment fund (in a general sense). In Germany, the KAGB – Kapitalanlagegesetzbuch 

(equivalent to Portugal’s Law n.º 18/2015, as the domestic legislation that transposes Directive 

2011/61/EC) regulates, among other things, the undertakings for collective investment in 

transferable securities (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) and the alternative 

investment funds (Alternative Investmentfonds). Outside the European perspective, U.S. investment 

funds are initially divided into the types of closed-end funds, mutual funds (or open-end funds), 

and unit investment trusts250. 

With that in mind, a venture capital investor shall be a natural or legal person admitted by law to 

carry out such activity, generally defined as the funding of companies with high potential for growth 

and financial return for a limited period of time, with the expectation to profit from the future 

divestment.  

In Portugal, admitted venture capital entities according to Law n.º 18/2015 can take the form of: 

individual venture capital investor (“ICR”); venture capital fund (“FCR”); and venture capital 

company (“SCR”), here including not only its generic meaning, but also the simplified format 

(“Simplified SCR”), the venture capital funds management company (“SGFCR”), and the 

venture capital investment company (“SICR”)251. 

                                                        
the corresponding total net asset value (article 5.º, n.º 1). 

250 See SEC – U.S. Securities and Exchange Commission. Investment Companies. Available in www.sec.gov. March 25, 
2017. 

251 Considering our focus on the venture capital activity, we will not further analyze other investment entities described 

https://www.sec.gov/answers/mfinvco.htm
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To better clarify such a structure, we organized these figures as follows: 

 

a. ICR – investidor em capital de risco [VC individual investor / business angel]; 

b. FCR – fundo de capital de risco [VC fund], including here the EuVECA funds; and 

c. FCR management entity, i.e.:  

c.1. SCR (simplified) – sociedade de capital de risco [VC company]; 

c.2. Special SCR (harmonized/qualified): 

c.2.1. SGFCR – sociedade gestora de fundos de capital de risco [VC funds management 

company]; 

c.2.2. SICR – sociedade de investimento em capital de risco [VC investment company]; 

or 

c.3. other legally entitled entities. 

 

The ICR (business angel) is a special venture capital entity provided for by article 14.º of Law n.º 

18/2015, in which only a natural person can be its parther, usually a high net worth individual, 

often experienced in his business field and willing to invest part of his personal assets into seed or 

start-up companies252. Moreover, it must necessarily take the form of a Single Shareholder Limited 

Liability Company (sociedade unipessoal por quotas)253. 

Moving on to the FCR, i.e., the Portuguese fund dedicated to venture capital investment, it should 

be noted that such funds do not have a legal personality254, reason why they must be associated 

                                                        
in article 1.º of Law n.º 18/2015, i.e.: social entrepreneurship companies; social entrepreneurship funds; alternative 
specialized investment companies; and alternative specialized investment funds. 

252 The business angel can invest alone or in groups, a practice that has been gaining support in many countries – there 
are cases of business angels groups in the U.S. with more than 200 registered members (v.g., the Ohio TechAngel 
Funds, in Columbus; the Tech Coast Angels, in Los Angeles; and the Investor’s Circle, in San Francisco). On 
business angels, see European Commission. Business angels. Available in www.ec.europa.eu. March 25, 2017; and 
OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Manual de Corporate Finance. Almedina, 2017, pp. 72-74. 

253 On the Portuguese Single Shareholder Limited Liability Company, see ALMEIDA, António Pereira de. Sociedades 
comerciais, valores mobiliários, instrumentos financeiros e mercados – Vol. 1. Coimbra Editora, 2013, pp. 427-437. 

254 Yet they do have capacity to be represented in court. Any debts related to the FCR account only for the FCR’s 

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/funding-policies/business-angels_en
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with another entity responsible for the management of the FCR – a task that is sovereign and 

independent, not subject to external or internal interferences255. This management activity of FCRs 

may be carried out by venture capital firms (SCRs); regional development companies; or other 

entities legally entitled to manage closed-end alternative investment organisms (v.g., banks, mutual 

agricultural credit banks, and credit financial institutions, under certain conditions256)257. 

The general regime for the aforesaid management entities and their funds is prescribed between 

articles 6.º and 43.º of Law n.º 18/2015. To be framed into this simplified regime, the assets under 

management by the SCR shall not exceed the following thresholds: €100,000,000, when the 

portfolios contain assets acquired through leveraged funding; or €500,000,000, when the portfolios 

do not contain assets acquired through leveraged funding, and provided that no reimbursement 

rights can be exercised in such portfolios during the period of 5 years from the date of the initial 

investment258. 

If the above thresholds are exceeded, the SCR will then be subject to the so-called harmonized 

regime (articles 44.º et seq.), which has more demanding rules in terms of authorization, operation, 

transparency, and supervision. The SCR must submit to the CMVM an application for 

authorization to operate as a special SCR, i.e.: a SGFCR (venture capital funds management firm), 

whose corporate purpose is limited to the management of FCRs and specialized investment 

organisms; or as a SICR (venture capital investment firm), whose corporate purpose is limited to 

the venture capital investment per se259. 

In summary, the main difference between a simplified SCR and a special SCR (including here the 

SGFCR and the SICR) is that the first one can operate with a broader line of businesses, gathering, 

for example, the activities of managing its own portfolio (internal management) and managing a 

FCR (external management). On the contrary, the special SCR must specify its corporate purpose 

and choose between management (SGFCR) or investment (SICR) in venture capital funds. 

                                                        
assets. Law n.º 18/2015, article 15.º, n.ºs 1 and 2. 

255 See TRL – Tribunal da Relação de Lisboa [Lisbon Court of Appeal]. Judgement from July 9, 2014 (case 
841/13.9TVLSB.L1-7). Rapporteur: Counsellor Judge Graça Amaral. 

256 See Law n.º 16/2015 (on the rules governing collective investment undertakings), article 65.º, n.º 2; and Decree-
Law n.º 298/1992 (on the rules governing credit institutions and financial companies), article 3.º, points a) and d).  

257 Law n.º 18/2015, article 17.º, n.º 2. 

258 Idem, article 6.º, n.º 2. 

259 Law n.º 18/2015, article 6.º, n.º 5; and article 45.º, n.ºs 1 and 2. 
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In contrast to what predominantly happens in the international context, where a venture capital 

firm usually takes the form of a Limited Partnership (equivalent to the Portuguese sociedade em 

comandita, with divided responsibilities between the partners), note that a SCR must take the form 

of a Public Limited Company (sociedade anónima)260.  

All entities shall also respect the minimum share capital amount provided for by law at the time of 

their constitution. These minimum amounts correspond to €1, in case of an ICR261; €125,000 for 

SCRs and SGFCRs; and €300,000 for a SICR262. As abovementioned, even though FCRs lack of 

legal personality, they do have capacity to be represented in court and, thus, are subject to a 

minimum amount of subscribed capital of €1,000,000. Law n.º 18/2015 also establishes a minimum 

amount of €50,000 per subscription per investor, with the exception of the members of the 

management entity263. 

With regard to the provision of reserved capital (own funds), Law n.º 18/2015 establishes that, 

where the value of the portfolios of a FCR managed by the SCR exceeds €250,000,000, the SCR 

shall provide an additional amount of own funds equal to 0.02% of the amount by which the value 

of the portfolios of the FCR exceeds the referred threshold of €250,000,000. However, SCRs may 

be authorized not to constitute up to 50% of this additional amount of own funds if they receive 

a guarantee of the same amount give by a credit institution or insurance undertaking which has its 

registered office in a Member State264. 

  

4. REGISTRATION REQUIREMENTS BEFORE THE CMVM 

Before beginning their operations in Portugal, venture capital firms, funds, and investors must 

comply with the requirements imposed by Law n.º 16/2015, Law n.º 18/2015, and Regulation 

(CMVM) n.º 3/2015, notably in regards to the prior registration and communication before the 

                                                        
260 Idem, article 11.º, n.º 1. Nevertheless, venture capital operations in Portugal are generally similar to a typical American 

operation. OLIVEIRA, op. cit., p. 76. 

261 See CÂMARA, op. cit., p. 809. Considering that there are no other stipulations in the law, this amount should be the 
same as the one prescribed for Single Shareholder Limited Liability Companies (sociedades unipessoais por quotas). Since 
2011, the minimum value per share in Portugal is €1. CSC – Código das Sociedades Comerciais [Portuguese commercial 
companies code, enacted by Decree-Law n.º 262/1986], article 219.º, n.º 3. 

262 Law n.º 18/2015, article 11.º, n.º 3; and article 46.º, n.ºs  1 and 2. 

263 Law n.º 18/2015, article 21.º, n.º 1; and article 22.º, n.º 2. 

264 Idem, article 12.º, which is based on article 9, n.ºs 3 and 6 of Directive 2011/61/EU. 
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CMVM. Again, it should be emphasized the notorious rigorousness concerning the constitution of 

SGFCRs and SICRs, when compared with the other entities. 

We organized below the list of documents required on each entity that must be provided to the 

CMVM by the interested person265. 

 

a. ICR 

i.) the application for prior registration of the ICR activity; ii.) a permanent certificate of 

commercial registration and its access code; iii.) the ICR bylaws; iv.) the statement of adequacy 

and means; v.) a questionnaire and declaration of suitability of the sole partner, as well as of the 

members of the company’s governing bodies; and vi.) certificates of criminal record and 

curriculum vitae of the sole partner and members of the company’s governing bodies.  

 

 

b. FCR 

i.) the application for authorization of the FCR constitution; ii.) a draft of the fund’s management 

regulation and bylaws, according to article 19.º of Law n.º 18/2015; and iii.) a draft of the contract 

to be concluded with the fund’s depositaries and the proof of acceptance by such depositaries 

regarding their functions in the FCR. 

 

c. SCR (simplified) 

i.) the application for prior registration of the SCR activity; ii.) a permanent certificate of 

commercial registration and its access code; iii.) information with the date of the SCR 

establishment and the expected date to begin its activities; iv.) information with the identification 

of the venture capital funds that the SCR intends to manage and/or of the SCR’s own portfolio, 

as well as their related investment strategies; v.) the SCR bylaws; vi.) identification of the 

                                                        
265 In accordance with Law n.º 18/2015, mainly articles 7.º, 8.º, 15.º, 44.º, 47.º et seq.; Law n.º 16/2015, articles 120.º et 

seq., 220.º, and 221.º; and Regulation (CMVM) n.º 3/2015. Regarding the information on the venture capital funds 
that the SCR intends to manage and/or of the SCR’s own portfolio, as well as their related investment strategies, 
it must be observed the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) n.º 231/2013, article 5, which 
supplements Directive 2011/61/EU. 
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headquarters, branches, agencies, delegations, or other local forms of representation; vii.) 

identification of the subscribed and paid-up share capital; viii.) identification of the shareholders 

and the members of the company’s governing bodies; ix.) the internal rules of procedure or 

regulation; x.) the statement of adequacy and means; xi.) a questionnaire and declaration of 

suitability of each of the shareholders, as well as of the members of the company’s governing 

bodies; and xii.) certificates of criminal record and curriculum vitae of the shareholders and 

members of the company’s governing bodies. 

 

d. Special SCR (SGFCR or SICR) 

Same requirements of the simplified SCR, plus: i.) information on the identity of future 

shareholders (natural or legal persons) that will hold, directly or indirectly, holdings of at least 10% 

in the company, as well as the number of shares held, voting rights, the percentage of the 

corresponding capital, a copy of the permanent certificate of commercial registration and its access 

code, the suitability questionnaire and statement, and eventual certificates of criminal record and 

curriculum vitae (for natural persons); ii.) a program of activities with the organizational structure 

of the company (describing, v.g.: the roles of the company’s departments; human, technical, 

material, and technological resources; policies concerning situations of conflict of interest and risk 

management, as well as anti-money laundering and anti-terrorism funding measures; accounting 

and data security procedures); iii.) information on remuneration policies and practices to be 

adopted by the company; and iv.) indication of future close relationships266 between the company 

and other natural and legal persons. 

 

5. FINAL COMMENTS 

In recent years, there has been an increased public awareness and interest for entrepreneurship and 

the context that encompasses it, notably venture capital funding operations. Considering Portugal's 

potential to continue to grow in this market, we believe that clarifying the operational aspects of 

                                                        
266 According to article 2.º, n.º 1, point hh) of Law n.º 16/2015, a close relationship is characterized as a relationship 

between two or more persons, whether natural or legal, who are linked to each other through: a direct or indirect 
participation of a percentage of at least 20% in the share capital or voting rights of a company; a control 
relationship; or a connection between such persons and the same third party in a durable manner through a control 
relationship. 
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venture capital is an important step to reassure foreign investors and encourage their involvement 

in the country. 

Of course, a full understanding of venture capital and its implications requires other relevant 

knowledge about, v.g., its agents (fund managers, investors, entrepreneurs, and possible 

intermediaries); agents behavior in the course of the investment process until the decision on the 

best exit strategy; and tax advantages. 

For that matter, we aimed to show the main issues surrounding the types of venture capital 

investment entities in Portugal and the rules related to their constitution and operation. The topics 

exposed in the present article are, in our opinion, important to enlighten some of the most peculiar 

characteristics of venture capital regulation in the country, which presumably caused confusion 

among investors, particularly the foreign ones. 

Venture capital investments represent an important alternative funding instrument for businesses 

with high growth potential. To properly advise entrepreneurs and investors, it is thus essential to 

understand the investment process and its legal regime in the respective jurisdiction; a complex, 

yet valuable competence for lawyers, consultants, and managers. 
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5. O conceito restritivo do dano moral – Considerações finais – Referências Bibliográficas.  

 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

Ao menos no Brasil, tem-se verificado que o direito fundamental à indenização por danos morais, 

que está topograficamente localizado no título III da Constituição Brasileira, intitulado “Dos direitos e 

garantias fundamentais”, vem sendo relegado a um segundo plano pelos estudiosos da área.  

Os doutrinadores daqui não concebem o direito à indenização como um direito fundamental. Se 

assim o fizessem, seria necessária uma reconstrução dos parâmetros atuais utilizados para o tratamento desse 

direito. 

Nesse sentido, o presente estudo, pautando-se numa abordagem metodológica dialética e através 

de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, buscou abordar tal temática de uma forma diferente, 

desconstruindo velhas concepções e dando-lhe uma nova roupagem, que se apresenta, inclusive, mais 

harmônica com a Constituição desse país. Objetivou-se, portanto, apresentar um novo conceito de dano 

moral, não mais vinculado estritamente a uma lesão de um direito da personalidade, mas sim conexo a uma 

ideia de violação de uma cláusula geral de tutela, qual seja, a dignidade da pessoa humana.  

                                                        
267 Graduando em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
268 Doutor em Desenvolvimento Regional e Urbano pela Universidade Salvador (2014). Mestre em Direito pela Universidade 

Católica de Santos (2004). Graduado em Direito pela Universidade de Taubaté (1999). Professor adjunto da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, lecionando as disciplinas: Direitos Humanos e Democracia, Direito Ambiental e Direito Urbano 
e Agrário. Coordenador do Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade - GPDS. 
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1. A NATUREZA JURÍDICA E AS CARACTERÍSTICAS DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. 

 

 Quando se perquire a natureza jurídica de um direito busca-se fixar uma categoria jurídica para 

ele, uma classificação. E, no que concerne ao direito à indenização por danos morais, ele pode ser 

categorizado no rol dos direitos fundamentais – o que implica numa séria de consequências que serão 

indicadas nas linhas seguintes. 

Dito isso, é salutar destacar o que os cultores do direito entendem por direitos fundamentais. 

Numa abordagem puramente positivista, grande parte dos estudiosos define os direitos fundamentais como 

aqueles que foram incluídos no texto da Constituição, ou seja, apenas os que passaram por um processo de 

constitucionalização (OLIVEIRA et al., 2015, p.32; MARMELSTEIN, 2013, p.19-22). 

Reconhecer o conceito positivista como o mais adequado significa recair em uma tautologia, pois 

o próprio direito não pode fundamentar o surgimento de um direito fundamental. Nesse sentido, é que 

Comparato (1998, p.6) chegou a afirmar que “o fundamento ou o princípio de algo existe sempre fora dele 

[..]”. Para este autor o fundamento dos direitos humanos (e também os direitos fundamentais) deve ser um 

valor ético. 

Numa concepção filosófica, 

pode dizer-se que os direitos humanos (e na sua raiz, os direitos fundamentais) 

são aqueles direitos e liberdades que as pessoas detêm pelo simples facto de 

serem dotadas de caráter humano, possuindo uma natureza essencial para 

garantir a existência do indivíduo. (OLIVEIRA et al., 2015, p.30). 

Entretanto, essas mesmas autoras entendem que nenhuma das concepções, seja a filosófica ou 

positivista, são suficientes para conceituar os direitos fundamentais, concluindo que a conceptualização dos 

direitos fundamentais exige uma análise de suas características, classificações, funções e evolução 

(OLIVEIRA et al., 2015, p.31). 

No tocante ao direito fundamental à indenização por danos morais, há de se salientar que esse 

direito não é enquadrado como tal simplesmente pela posição topográfica que ocupa no ordenamento 

jurídico, ou seja, somente pelo fato de estar inserto na Constituição, afastando-se, deste modo, qualquer 

perspectiva meramente positivista. 

O entendimento adotado neste trabalho sobre o que se entende por direitos fundamentais parte 

do pressuposto de que: 
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Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, justamente, daquele que o 

criou. O que significa que esse fundamento não é outro, senão o próprio homem, 

considerado em sua dignidade substancial de pessoa, diante da qual as 

especificações individuais e grupais são sempre secundárias (COMPARATO, 

1998, p.7). 

Por conseguinte, o direito à indenização por danos morais é fundamental em sua essência por 

tutelar a máxima constitucional da dignidade da pessoa humana, ou seja, em decorrência da função que 

desempenha na ordem jurídica. 

No que tange às consequências dessa conclusão a respeito do direito à indenização por danos 

imateriais, tem-se que ele vai gozar de uma série de prerrogativas inerentes aos direitos fundamentais. Dentre 

elas, podem ser elencadas as seguintes: imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, 

inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência e complementaridade (OLIVEIRA et al., 

2015). 

Ressalte-se, entretanto, que muitas dessas características e prerrogativas do direito à indenização 

por danos morais ainda são desprezadas como, por exemplo, a questão da imprescritibilidade, que só é 

reconhecida em casos excepcionais e mais graves - dano moral decorrente de tortura e morte (STJ, 2008, 

REsp 797989 / SC)269. 

A universalidade muitas vezes ainda não é respeitada, sendo possível encontrar decisões judiciais 

que não reconhecem os danos morais para as pessoas que possuem baixo discernimento ou mesmo nenhum 

– como nos casos das crianças com tenra idade e das pessoas com alguma deficiência mental. Contudo, as 

cortes superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, têm afastado essas decisões dos tribunais de instância 

inferior bem como compartilhado o entendimento de que a existência do direito à indenização por danos 

morais não está vinculada a capacidade de sofrer ou de entender a dor, bastando tão somente a ocorrência 

da lesão a um direito da personalidade que, por consectário lógico, está associada a violação da própria 

dignidade da pessoa humana (STJ, 2015, Resp 1245550 MG). 

Diante disso, deduz-se que o não reconhecimento das características dos direitos fundamentais 

ao direito à indenização por danos morais por parte considerável da doutrina e jurisprudência implica na 

sua própria exclusão desse rol de direitos – o que não se mostra admissível, conforme as considerações 

feitas anteriormente. 

Ademais, tem-se que o direito à indenização por danos extrapatrimoniais, devido a sua relevância 

e ao seu caráter de direito fundamental, não exige regulamentação em lei infraconstitucional para ser 

                                                        
269  Tratou-se de ação indenizatória por danos morais decorrentes de atos de tortura praticados por agentes do Estado durante o 

período do regime militar. No julgado a Corte entendeu que a “Pretensão para a compensação por danos morais em razão de 
acontecimentos que maculam tão vastamente os direitos da personalidade, como a tortura e a morte, é imprescritível.”  
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aplicado, isto é, possui aplicação imediata, conforme a determinação do §1º, do art.5º, da CRFB/88 

(BRASIL, 1988). 

Logo, verificado que o direito à compensação por danos morais é um direito fundamental, não 

apenas por estar inserto no texto constitucional, mas por ter como pressuposto um valor ético, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana – o que implica no reconhecimento de uma série de prerrogativas e 

características a esse direito, como a universalidade, inalienabilidade, efetividade, inviolabilidade, dentre 

outros –, é mister que se demonstre de forma mais aprofundada sua relação com a dignidade da pessoa 

humana, algo que é feito no tópico que se segue. 

 

2. A  RELAÇÃO SIMBIÓTICA ENTRE O DIREITO FUNDAMENTAL À INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E A DIGNIDADE HUMANA. 

 

Não há como abordar o tema do direito aos danos morais sem falar da dignidade da pessoa humana, 

pois esta constitui um valor que fundamenta aquele e ao mesmo tempo o direito à indenização pelos danos 

morais é concebido como um instrumento do direito civil idôneo à tutela da dignidade, uma vez existente a 

violação desta. 

A dignidade humana é conceituada por Novelino (2008) ora como um valor autônomo – o ser 

humano considerado um fim em si mesmo –, ora como um atributo ou prerrogativa inerente a todos os 

seres humanos, independentemente de quaisquer distinções. 

O mesmo autor esclarece que os direitos fundamentais possuem uma mútua dependência com a 

dignidade humana, pois destinados a sua proteção e promoção. Destaca ainda que se, de um lado, os direitos 

fundamentais são pressupostos do exercício da dignidade, de outro, esta constitui a origem, a fonte material 

e o ponto comum entre os direitos fundamentais (NOVELINO, 2008). 

Do mesmo modo, segundo Barroso (2013), o preceito da dignidade humana, além de funcionar 

como um sustentáculo normativo e moral dos direitos fundamentais, constitui também parte do conteúdo 

desses direitos. 

Lemos, por sua vez, entende a dignidade como: 

[...] um princípio constitucional de preeminência axiológica sobre os demais, do 

qual derivam os direitos fundamentais insertos na Constituição – que, 

baseado em critérios da igualdade e da autonomia privada, constituindo 

fundamento do Estado e da sociedade brasileira, sendo, ainda, condição mínima 

de existência do ser humano (LEMOS, 2008, p.61, destaque nosso). 
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Dito isso, extrai-se que o direito à indenização por danos morais é uma consequência imediata da 

violação da própria dignidade da pessoa humana. Ou, ainda melhor, esse valor e esse direito possuem uma 

relação simbiótica. Isso, porque a dignidade da pessoa humana integra o conteúdo, o núcleo do direito 

fundamental aos danos morais, enquanto este é um instrumento de proteção daquela. 

Ressalte-se que, ao mesmo tempo em que os direitos fundamentais como, por exemplo, o direito à 

indenização por danos morais, “[...] surgiram como uma exigência da dignidade de proporcionar o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana, somente por meio da existência desses direitos a dignidade poderá ser 

respeitada, protegida e promovida” (NOVELINO, 2012, p.383). 

Não é a toa que a teoria mais recente e compatibilizada com o texto constitucional entende o dano 

moral como uma violação de uma cláusula geral de tutela da pessoa humana, que é o princípio da dignidade, 

e não apenas como uma lesão aos direitos da personalidade, como as teses reducionistas pretendem – 

questão mais aprofundada no tópico 6. 

Por conseguinte, tem-se que, uma vez que ocorra violação do axioma da dignidade da pessoa 

humana, o direito fundamental à indenização por danos morais, no âmbito do direito civil, entra em cena 

para promover a devida compensação da vítima ao mesmo tempo em que impõe uma sanção ao ofensor 

para que este não se olvide de cumprir a norma. 

Feitas essas considerações, conclui-se que é inconcebível pensar na existência de um sem o outro 

no âmbito da ciência jurídica, até mesmo porque a dignidade humana é o próprio conteúdo e fundamento 

dos direitos fundamentais, como o direito à compensação pelos danos morais. 

 

3. O CONTEÚDO DA DIGNIDADE OU O CONTEÚDO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS? ANÁLISE DE UM PARÂMETRO PARA DEFINIR AS SITUAÇÕES INDENIZÁVEIS. 

 

Apresenta-se pertinente o questionamento trazido no presente tópico já que, como explicitado 

alhures, se a violação da dignidade da pessoa humana implica no direito à indenização por danos morais, é 

mister apresentar, ao menos de forma sumária, qual o conteúdo da dignidade para se ter conhecimento de 

quando esta foi vilipendiada e, consequentemente, quais situações estarão sujeitas à indenização. 

Não há um consenso doutrinário a respeito do conteúdo da dignidade da pessoa humana, não se 

pretendendo neste trabalho aduzir um conteúdo fixo e limitado, pois o valor da dignidade humana é por 

demais fluído para se pretender reduzi-lo de tal forma. 

Lemos (2008, p.56) considera o caráter biunívoco da dignidade da pessoa humana que pode ser 

concebida tanto como uma regra como um princípio. E, considerada uma regra, assinala a necessidade de 

se delimitar seu conteúdo, o que seria o seu mínimo existencial, considerando este a garantia de direitos 
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positivos como o direito à saúde básica, educação fundamental, assistência aos desamparados, acesso à 

justiça, além dos “direitos de defesa”. 

Entretanto, como pontua o próprio autor, seu posicionamento esta sujeito a críticas, principalmente 

pelo fato do conteúdo mínimo da dignidade estar sujeito à evolução. Nas suas palavras: 

A especificação do mínimo essencial da dignidade humana também não pode ser 

um conceito estático, devendo ser objeto de constante evolução conforme a 

evolução da própria sociedade. Por seu turno, não poderá ficar à mercê 

exclusivamente do mundo do ser, razão pela qual deve conformar a ação estatal 

sempre com vistas ao desenvolvimento social; assim, vale aqui a vedação de 

retrocesso da dignidade humana, denotando a relação dialética entre o social e o 

jurídico, o ser e o dever-ser (LEMOS, 2008, p.56-57, grifo nosso). 

Comparato (1998, p.14) em seus estudos chegou a assinalar alguns pontos do conteúdo da dignidade 

sobre os quais reina um consenso entre os estudiosos. Seriam eles: a liberdade; a autoconsciência; a 

sociabilidade; a historicidade e; a unicidade existencial. 

Optou-se neste trabalho por adotar a ideia de conteúdo da dignidade apontada por Barroso, que, 

assim como Comparato, não enumera taxativamente os direitos que compõe esse mínimo, mas apenas 

assinala os elementos básicos que irão nortear o intérprete na identificação dos direitos que integram a 

dignidade. 

Segundo Barroso (2013), o conteúdo da dignidade da pessoa humana compreende o valor intrínseco 

da pessoa humana, a autonomia individual e o valor comunitário. 

Quanto ao valor intrínseco da pessoa humana, o autor analisa tal elemento sobre o plano filosófico 

e jurídico. No primeiro, o valor intrínseco significa o elemento ontológico da dignidade, o que distingue o 

ser humano das coisas, que tem sempre um preço. Já no segundo, é concebido como a origem de uma série 

de direitos fundamentais, citando, de forma não taxativa, os seguintes: direito à vida, direito à igualdade, 

direito à integridade física e o direito à integridade moral ou psíquica (BARROSO, 2013). 

No que concerne à autonomia, no plano filosófico considera-a como a “[...] capacidade de 

autoderminação do indivíduo, de decidir os rumos da própria vida e de desenvolver livremente a sua 

personalidade” (BARROSO, 2013, p.275) e, no jurídico, como a reunião dos seguintes pressupostos: 

autonomia privada(liberdade para fazer as escolhas existenciais), autonomia pública(direito político de 

participação na tomada de decisões) e mínimo existencial(fornecimento daquilo que é fundamental para a 

existência física e psíquica)(BARROSO, 2013). 
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Por fim, o valor comunitário, consoante afirma o autor, constitui o elemento social da dignidade, 

que abarca a promoção da proteção dos direitos de terceiros, do indivíduo contra si próprio e ainda dos 

valores sociais (BARROSO, 2013). 

Destaque-se que esse valor comunitário fundamentaria ainda o direito à indenização por danos 

morais coletivos, que possuem ampla aceitação na doutrina, jurisprudência e legislação pátria, mormente 

devido as previsões do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990). 

Ante o exposto, verificado no caso concreto que um dado direito violado está relacionado a um 

desses elementos, é forçoso concluir que certamente restou configurado um dano moral sujeito a uma 

indenização/compensação. 

 

4. A  TUTELA DA DIGNIDADE HUMANA E DO DIREITO FUNDAMENTAL À INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS NO CURSO DA HISÓRIA BRASILEIRA. UM BREVE APANHADO.  

 

Visto o quão intrinsecamente concatenado está o direito aos danos morais e o valor e princípio da 

dignidade humana, é curial tecer algumas breves considerações sobre a história da proteção destes no Brasil. 

Apesar da dignidade da pessoa humana ser o fundamento dos direitos humanos fundamentais 

como, por exemplo, o direito à indenização por danos morais, historicamente, o Brasil não relevou tanta 

importância à temática do dano extrapatrimonial, sendo que, até o ano de 1988, grande parte da doutrina e 

jurisprudência pátria ainda não o reconhecia, mesmo já existindo a sua previsão de forma tímida em algumas 

leis esparsas e também a previsão de proteção da dignidade nas Constituições anteriores – fato esse que 

contribuiu com o solapamento da dignidade dos brasileiros no decorrer dos séculos e consequentemente 

no descrédito das Constituições brasileiras. 

No Brasil, desde a Constituição do Império de 1824 já havia a previsão de certos direitos 

fundamentais destinados a tutelar a dignidade, mas ela, como a maioria das constituições brasileiras, foi 

apenas nominativa, já que suas disposições não ecoavam na realidade social – a chamada constituição folha 

de papel por Lassalle (1995). 

As Constituições que se seguiram também estabeleciam um rol de direitos para proteção dos 

particulares em relação ao Estado e a terceiros, variando o grau de proteção da dignidade a depender do 

momento histórico-político vivenciado pelo país. 

Ressalte-se que essa tutela à dignidade sofreu algumas crises nos regimes ditatoriais (principalmente 

na vigência das Constituições de 1937, 1967 e 1969), chegando alguns autores a afirmar que não existia 

espaço para o conceito de dignidade da pessoa humana nesse período (LIMA, 2012). 
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No plano internacional, o Brasil já tinha assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em 10 de dezembro de 1948 – data de sua adoção e proclamação –, documento que previa como seu 

fundamento no preâmbulo e em seu art.1º o valor da dignidade da pessoa humana como um objeto a ser 

resguardado. 

Todavia, apesar de firmar esse compromisso em 1948, ainda assim o país não forneceu a proteção 

que deveria, conforme elucidado acima, restando violado tal princípio. E isso se deu, principalmente, pelo 

fato de que a adoção de tal declaração não engendrava obrigatoriedade para o Estado, muito menos qualquer 

sanção em caso de descumprimento. 

Especialmente, no que concerne ao direito à indenização por danos morais, instituto que assegura 

a proteção da dignidade – não basta declarar apenas o direito, mas também é necessário prever meios 

efetivos para sua tutela, exatamente como funciona com a compensação de tais danos –, é curial salientar 

que este só galgou status de norma constitucional e de direito fundamental com a promulgação da 

Constituição Brasileira de 1988 (art.5º, V e X, da CRFB/88). 

Quanto ao direito à indenização pelos danos extrapatrimoniais, no curso da história brasileira, 

podemos destacar três correntes que advogavam teses diferentes a seu respeito, neste trabalho nomeadas 

de: (1) negativista; (2) positivista excepcionada e; (3) simplesmente ou puramente positivista. 

As ideias da corrente negativista predominaram no período anterior a Constituição de 1988. 

Embora existissem leis que tratavam de forma tímida a temática (art.338, do Código Criminal de1830 – 

reparação da injúria no juízo Cível –, Código de telecomunicações de 1962; Código eleitoral de 1965; Lei de 

Imprensa de 1967; Lei dos direitos autorais de 1973; Lei dos danos nucleares de 1977; Código Brasileiro de 

Aeronáutica), essa corrente de pensamento reconhecia que o dano moral não poderia ser indenizado, tendo 

em vista que os bens lesionados não eram passíveis de reparação pecuniária, não sendo possível retornar ao 

status quo ante (REIS, 2002). 

Outra justificativa dos seus defensores era que a indenização dos danos morais esbarrava na 

dificuldade de se fixar um valor para a dor. Nas palavras de Schonblm (2003, p.118), “[...] essa dificuldade 

em se fixar parâmetros para os valores indenizatórios foi, durante décadas, o principal argumento daqueles 

que conspiravam contra a reparação dos danos morais”. 

Clayton Reis (2002, p.200), nessa mesma senda, afirmou que “[...] alguns eram francamente 

contrários à indenização sob o pressuposto da difícil e até impossível condição em proceder à avaliação da 

pretium doloris”. 

Por fim, os negativistas ainda inadmitiam os danos morais por ausência de previsão expressa no 

Código Civil de 1916, delineando um posicionamento estritamente legalista. Segundo Reis (2002, p.171), a 

ausência de uma previsão expressa sobre a matéria “[...] foi uma das causas preponderantes que contribuíram 

para a formação de uma natural resistência à indenização dos danos extrapatrimoniais”. 
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Por sua vez, a tese positivista excepcionada ganhou força logo após a promulgação da Constituição 

de 1988 e, apesar de admitir a indenização dos danos morais, estabelecia ressalvas. Segundo seus defensores 

pregavam, os danos extrapatrimoniais só seriam indenizáveis se associados a um dano de origem material. 

Para Clayton Reis (2002, p.166), “[...] na verdade, a preocupação desses juristas retrata a postura 

dos nossos tribunais, que não admitiam o pagamento da dor meramente moral, senão quando houvesse 

reflexo patrimonial”. 

Nesse mesmo diapasão, Bastos (2010, p.308) também assinala que: 

[...] um bom número de autores, à época, só considerava indenizável este dano 

extrapatrimonial, qual seja, o que acarretava também um prejuízo patrimonial. 

Essa posição enfraquecia sobremaneira a figura do dano moral, eis que, na 

verdade, tudo ficava na dependência de haver um dano patrimonial que acabava 

por confundir uma coisa com a outra. 

Todavia, também predominava o entendimento de que os danos morais não eram cumuláveis com 

os danos materiais. Assim, se somente se “admitia” a existência de danos morais quando ocorressem reflexos 

patrimoniais e ambos não eram cumuláveis, quer dizer que os danos morais acabavam não sendo 

indenizados de forma alguma, ou seja, apenas os materiais que eram. 

Posteriormente, com a edição da Súmula nº 37 do Supremo Tribunal Federal, no ano de 1992, que 

fixou a tese da possibilidade de cumulação dos danos materiais e morais, é que os danos extrapatrimoniais 

ganharam mais espaço no Direito Brasileiro, mas, ainda assim, não firmaram sua independência, pois o fato 

de ser cumulável só fortaleceu a tese de que os danos morais só eram devidos quando existente o vínculo 

com algum prejuízo material experimentado pela vítima. 

Nota-se, deste modo, que, embora não mais se poder questionar a possibilidade da indenização por 

danos morais em decorrência da previsão constitucional, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de criar 

manobras para não dar plena efetividade a tal direito. 

Por fim, com a edição do Código Civil de 2002, emergiu uma nova corrente, qual seja, a 

simplesmente ou puramente positivista. Trata-se de uma corrente de pensamento predominante nos dias 

atuais e que advoga a independência dos danos morais em relação aos materiais (BRASIL, 2002). 

O prejuízo exclusivamente moral passa a ser indenizável por si só, especialmente, devido a previsão 

expressa dos arts.186 e 927, do Código Civil de 2002 (BRASIL,2002). 

Ademais, seus defensores sustentam que os danos morais possuem natureza compensatória ou 

satisfativa e não devem deixar de ser indenizados, simplesmente pelo fato de não se poder precisar o correto 

valor devido (REIS, 2002) – diferente da natureza reparatória, predominante na tese negativista e que 
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defende o retorno ao status quo ante por meio da devolução exata do que se esvaiu (algo praticamente 

impossível em se tratando de danos morais). 

Diante dessa breve contextualização histórica do direito à indenização dos danos morais no Brasil, 

verifica-se que, não obstante as Constituições brasileiras terem assegurado direitos destinados a proteger a 

dignidade da pessoa humana, faltaram instrumentos para a sua efetiva tutela, como é o caso do direito à 

compensação pelos danos extrapatrimoniais – consequência imediata de tal princípio. E, mesmo com a 

previsão expressa dos danos morais na Constituição de 1988, ainda assim despontaram correntes de 

pensamento mitigando os efeitos de tal direito e, por conseguinte, relegando o axioma da dignidade da 

pessoa a um segundo plano. Entretanto, apesar de superadas essas correntes na atualidade, ainda existe 

muito para se evoluir e questionar a respeito dessa temática a fim de se assegurar a máxima efetividade da 

norma constitucional insculpida no art.5º, V e X, da Constituição de 1988 – algo que se buscou realizar no 

presente trabalho. 

 

5. O CONCEITO RESTRITIVO DO DANO MORAL. 

 

Por fim, é curial tecer alguns comentários sobre o papel negativo da teoria restritiva do conceito 

de dano moral, que afirma só existir dano moral quando houver violação de algum direito da personalidade.  

Dentre os estudiosos que advogam tal conceito, pode-se elencar Reis (2002, p.88) que diz o 

seguinte: “[...] quando se trata da compensação de danos extrapatrimoniais, estamos diante da defesa dos 

bens jurídicos que compõe a personalidade da pessoa [...]”. 

Nesse mesmo diapasão, pode-se apontar os posicionamentos de Previdelli (2006), Júnior (2013),  

Cavalieri Filho (1998, apud ANDRADE, 2003) e Andrade (2003) que também associam o conceito de dano 

moral à  lesão de algum dos caracteres que formam a personalidade, quais sejam, intimidade, vida privada, 

honra e imagem. 

Barouche, por sua vez, lista três correntes existentes sobre a abrangência do conceito de danos 

morais. Segundo ela:  

Nesse contexto, duas são as correntes que se mostram dominantes no conceito 

do dano moral: a primeira compreende o dano moral como lesão aos direitos da 

personalidade, e a outra entende os danos morais como os efeitos não-

patrimoniais da lesão, independente da natureza do direito atingido. Existe ainda 

uma terceira corrente, mais moderna, que vê no dano moral a violação da cláusula 

geral de tutela da pessoa humana, reconhecendo o princípio da dignidade da 

pessoa humana como ápice do ordenamento jurídico (BAROUCHE, 2011, on-

line).  
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Parece, portanto, que o conceito que mais se adequa ao sistema constitucional, mormente quando 

se aplica o princípio interpretativo da máxima efetividade das normas constitucionais, é aquele que informa 

que os danos extrapatrimoniais englobam qualquer lesão a um direito que gravita em torno da dignidade da 

pessoa humana e não apenas nos direitos da personalidade.  

Conforme demonstrado alhures, o conteúdo do direito fundamental aos danos morais confunde-

se, por vezes, com o próprio conteúdo da dignidade da pessoa humana. Assim, sempre que houver lesão 

aos elementos básicos do conteúdo da dignidade, que são o valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia 

individual e o valor comunitário (BARROSO, 2013) – este último justificaria até o dano moral coletivo –, 

caracterizado estaria o dano moral.  

Portanto, conclui-se que o conceito restritivo dos danos morais representa mais um obstáculo à 

plena efetividade do direito fundamental à indenização por tais danos, uma vez que reduz indevidamente o 

círculo de situações indenizáveis e despreza sobremaneira situações violadoras da dignidade humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Ante o exposto, não pairam dúvidas de que o direito à indenização deve ser repensado e posto no 

seu devido lugar dentro do ordenamento jurídico brasileiro – o que vale não só para esse ordenamento, mas 

para qualquer um que possui a dignidade humana como seu centro principiológico e interpretativo –, isto 

é, junto ao rol dos direitos fundamentais, não apenas topograficamente, mas também na prática. 

A maioria dos estudiosos e aplicadores do direito no Brasil, ainda não se vale das características 

ínsitas aos direitos fundamentais quando aplicam o direito à indenização por danos morais 

(imprescritibilidade, universalidade, dentre outros), como assinalado anteriormente. Eles utilizam também 

um conceito restritivo de danos morais, que é menos protetivo a dignidade humana, tolhendo a plena 

efetividade desse direito fundamental. 

Logo, urge-se que esses intérpretes do direito realizem uma leitura constitucionalizada dessa 

matéria, a fim de proteger e promover a dignidade da pessoa humana de forma satisfatória. 
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I. Introdução 

Cada vez mais pessoas passaram a procurar o Poder Judiciário como forma de garantir acesso à 

Justiça, valendo-se de direitos constitucionais, especialmente após o advento da Constituição Federal de 

1988. O que parecia ser uma solução para os conflitos da sociedade, transformou-se num problema para 

o Estado no que diz respeito ao Poder Judiciário, haja vista a excessiva judicialização, ocasionada pela 

grande demanda de processos judiciais. 

Diante do quadro preocupante, o Judiciário tentou ao longo dos anos estabelecer políticas 

públicas que pudessem contribuir para solucionar o congestionamento de processos judicias e também 

evitar que os conflitos continuassem sendo resolvidos em sua maior parte na esfera judicial. Exemplo disso 

foram a Resolução 125/2010, e também, o apoio e estímulo dado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ 

na adoção de medidas autocompositivas, em especial a mediação extrajudicial, o que resultou em previsão 

no Novo Código de Processo Civil em vigor desde março de 2016, e na Lei de Mediação, em vigor desde 

dezembro de 2015. 

Tendo em vista a problemática da excessiva judicialização do Poder Judiciário, o objetivo geral 

do presente trabalho é analisar a aplicação da mediação extrajudicial na Administração Pública. Já o objetivo 

específico, destina-se a avaliar e demonstrar uma possível desjudicialização do Judiciário, como 

consequência do uso da mediação extrajudicial ao longo dos tempos, haja vista a diminuição da demanda 

de ações judiciais. 

O estudo pautou-se em pesquisas bibliográficas, notícias relevantes no mundo jurídico atual, e 

especialmente, na Lei 13.140/2015, considerada o Marco Legal da Mediação no Brasil, além da doutrina, 

jurisprudência, outras leis, revistas e artigos científicos. Através do uso da metodologia dedutiva, parte-se 
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da ideia que os métodos autocompositivos de resolução de conflitos, em especial a mediação extrajudicial, 

servem de alicerce para fomentar a garantia de acesso à justiça, permitindo a solução pacífica de conflitos, 

e consequentemente, a possibilidade da desjudicialização do Poder Judiciário. 

 

1. A judicialização do Poder Judiciário e a Administração Pública como litigante 

O CNJ em 2012 divulgou o Relatório dos 100 Maiores Litigantes, analisando apenas as novas ações 

judiciais, e constatando-se que o setor público ocupava o 1º lugar do ranking de demandas judiciais, sendo 

autor ou réu. 

À época, o então conselheiro José Guilherme Vasi Werner afirmou que:  

 “É uma tarefa do CNJ tentar discutir nacionalmente com as empresas que compõem o setor público e 
assim construir algum tipo de diálogo para evitarmos que esses processos continuem desaguando no 
Judiciário” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012).  

Para se ter ideia da situação no que concerne a litigância envolvendo a Administração Pública, 

“o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) continua a ocupar o primeiro lugar no ranking das 

organizações públicas e privadas com mais processos no Judiciário Trabalhista, Federal e dos estados” 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2012).  

Mesmo a afirmação tendo sido feita há cinco anos, a situação ainda persiste. Como exemplo, 

pode-se destacar ações onde o Judiciário determinou que um certo tempo de serviço fosse contado para 

fins de aposentadoria, e contudo, tais decisões são relegadas pelo INSS, de modo que é necessário ainda 

se establecer um novo processo, na esfera administrativa, para que o Instituto ratifique ou não a decisão 

do Estado-Juiz. Ou seja, constitui-se uma lide entre os próprios órgãos e entidades federais. 

A resolução 125/2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, surtiu efeitos positivos no que 

concerne à conciliação. Os Tribunais passaram a criar os Centros Judiciais de Soluções Consensuais de 

Conflitos e houve uma elevação no número de acordos firmados, conforme ressaltado ao longo deste 

trabalho. Entretanto não há como ter certeza acerca da qualidade desses acordos, haja vista que a 

conciliação difere da mediação no sentido de que o conciliador pode sugerir que as partes resolvam a 

controvérsia com o referido método autocompositivo.  

Apensa do número de acordos ter crescido, não significa garantia de acesso à Justiça em busca 

da solução pacífica de conflitos. Uma vez que o conciliador, ainda que não decida, possa interferir na 

solução da controvérsia, de maneira que muitas vezes as partes podem sentir-se coagidas a acordar. Assim, 

tendo em vista o real significado de acesso à Justiça, não basta por fim ao processo; a lide; precisa-se por 

fim a origem do conflito com vistas a evitar que novas divergências sejam geradas, resolvendo a lide de 

forma satisfatória para ambas as partes envolvidas, perfazendo-se também de uma solução adequada. 

Entende-se então, que a mediação extrajudicial regulamentada pela Lei 13.140/2015 vem a ser um 

grande trunfo para a sociedade e para o Estado, uma vez que permite expressamente a solução de conflitos 

por tal instituto no âmbito da Administração Pública. 
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2. A judicialização do Poder Judiciário e a Administração Pública como litigante  

O uso de técnicas alternativas de solução de conflitos é considerado uma tendência atual, que pode 

levar a efetividade da prestação jurisdicional, e como consequência, desenhar um cenário desejável 

promovendo a desjudicialização e o descongestionamento do Poder Judiciário. 

 A mediação extrajudicial já é uma realizada trazida pela Lei 13.140/2015. Através dela, é provável 

que muitos dos anseios não só da sociedade, mas também do Estado, sejam alcançados. Há que se entender 

que apesar de se ter um Estado Social Democrático de Direito, deve haver uma cooperação de todos, de 

modo que os interesses da coletividade não fiquem apenas a cargo da função Estatal. 

Pode-se compreender, que o Estado enquanto legislador conferiu à Administração Pública 

Federal a tarefa de servir de exemplo no que concerne à utilização da mediação extrajudicial que envolva 

seus próprios órgão ou entidades. Em relação ao assunto, vale ressaltar que a União, no que concerne o 

Poder Judiciário, tem entre seus objetivos: uma Justiça mais acessível, a desjudicialização do Judiciário, e 

ainda, o seu descongestionamento, de tal modo, que se vale das soluções autocompositivas, que são 

tendências atuais na solução de conflitos, conforme preconiza o Conselho Nacional de Justiça (2012). 

Apesar de existirem limites para o uso da mediação extrajudicial no âmbito da Administração, é 

correto afirmar que a aplicação do instituto citado passa a gerar um efeito amplamente contributivo no que 

concerne à desjudicialização do Poder Judiciário, haja vista que a Administração Pública está entre os dez 

maiores litigante do país e representam, como autor ou réu (SPENGLER, 2016, p.121), mais da metade 

dos processos judiciais, e a partir da Lei de Mediação passou a contar com uma medida extrajudicial que 

lhe possibilite resolver conflitos fora da esfera do judiciário.  

A própria descrição do que trata a Lei 13.140/2015 já faz referência à aplicabilidade da mediação 

particular na esfera da Administração Pública270. Desse modo, perfazendo-se do entendimento de Maria 

Silva Zanella di Pietro (2002, P.62), do que convém a ser a Administração Pública, cumpre salientar que a 

mediação, no que couber, pode ser aplicada na solução de conflitos envolvendo: 

I – a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da 
Presidência da República e dos Ministérios; II – a administração  indireta, que compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotatas de personalidade jurídica própria: a) autarquias; b) empresas públicas; c) 
sociedades de economia mista; d) fundações públicas. 

 O capítulo II da referida Lei dispõe sobre a autocomposição de conflitos em que for parte a pessoa 

jurídica de direito público (BRASIL, 2015), possibilitando aos entes federativos, quais sejam, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, criarem câmaras de prevenção e resolução administrativa de 

conflitos271, sendo regulamentadas pelos entes federados272. Acrescenta-se “a possibilidade de promoção 

                                                        
270 Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública [...} (BRASIL, 2015). 
271 Art. 32 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no 

âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para: [...](BRASIL, 2015). 
272 Art 32 [...] § 1º  O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será estabelecido em regulamento de cada ente 

federado. (BRASIL, 2015). 
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de termo de ajustamento de conduta pelas câmaras criadas para a solução de conflitos no ambiente 

administrativo, que necessariamente envolverão conflitos coletivos envolvendo a Fazenda Pública” 

(NEVES, 2016, p. 288). 

Em se tratando do Novo Código de Processo Civil, vale salientar, que o referido diploma legal 

se deteve somente em não excluir outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais273, consagrando 

apenas as regras referentes às câmaras privadas de mediação e conciliação274. 

Pautando-se nas explanações trazidas ao longo do presente trabalho, demonstrar-se-á que a 

mediação extrajudicial no âmbito da Administração Pública, pode levar ao Poder Judiciário à realização de 

seus objetivos estratégicos, entre eles a desjudicialização. 

 

3. Da (in)possibilidade da utilização da mediação extrajudicial no âmbito da Administração 

Pública  

A priori, parece incompatível a aplicação da mediação extrajudicial no âmbito da Administração 

Pública. Segundo Fabiana Marion (2016, p.145), explica-se porque se deve considerar:  

 a) indisponibilidade dos interesses públicos; 

 b) imposição de publicidade por meio de norma constitucional;  

c) a impessoalidade;  

d) poderes para realizar o acordo e vantagens na sua realização. 

A respeito do assunto, esclarece Daniel Assumpção (2016, p.288) que: 

A possibilidade de soluções consensuais para conflitos envolvendo órgãos e entidade da administração 
pública é irrefutável. E por duas razões: primeiro porque nem todo direito defendido pela Administração 
Pública é indisponível, devendo se diferenciar as relações jurídicas de direito material de natureza 
administrativa e de natureza civil das quais participa a Administração Pública. Segundo porque mesmo no 
direito indisponível é possível a transação a respeito das formas e prazos de cumprimento da obrigação, 
exatamente como ocorre no processo coletivo.  

Necessário entender que nenhum direito ou princípio, ainda que garantido pela Lei Maior é 

absoluto, mesmo que seja atribuída aos princípios uma hierarquia axiológica. Considerando-se os 

ensinamentos do renomado jurista português Canotilho (2016), se a própria Constituição Federal aduz que 

princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da República, é possível 

compreender que o referido princípio possui um valor próprio diferente dos valores instrumentalizados 

em outros princípios. 

Sabe-se que o direito de acesso à Justiça, também consagrado como princípio pela Lex 

Fundamentalis, é um direito humano. Partindo-se do valor intrínseco inerente ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, entende-se, que ainda que a Administração Pública seja regida pelos princípios 

constitucionais da impessoalidade e publicidade275, e pelos supraprincípios do Direito Administrativo, quais 

                                                        
273 Art 175 As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou 

realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. (BRASIL, 2015). 
274 Art 175 [...] parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação. 

(BRASIL, 2015). 
275 Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] (BRASIL, 1988). 
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sejam, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público (DE MELLO, 2009, p.69), não há como 

considerar incoerente a aplicação da mediação extrajudicial nessa seara, haja vista que tal instituto é 

equivalente jurisdicional, e portanto, promove o acesso à Justiça.  

Uma vez afastada a ideia de incompatibilidade da aplicação da mediação extrajudicial para 

controvérsias em que seja parte a Administração Pública, resta entender como a Lei 13.140/2015 trata essa 

valiosa possibilidade. 

De maneira inteligente, o legislador possibilitou aos conflitos que sejam parte a Administração 

Pública Federal Direita, suas autarquias e fundações, a transação por adesão276, na esfera jurídica ou 

administrativa, desde que atendido os requisitos legais. Segundo Fabiana Marion (2016, p. 151-152): 

[...] a transação nada mais é que um negócio jurídico através do qual, aqueles que estão sujeitos a uma 
obrigação ou possuem um processo judicial resolvem extingui-lo mediante concessões recíprocas. Assim, 
a transação por adesão é consentir em acordar objetivando pôr fim a uma demanda utilizando-se, para 
isso, de isso, de regras já criadas e aplicadas a casos concretos iguais. 

[...] o § 3º determina que a resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, 
tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da 
controvérsia. 

 Ainda que as lides, em que seja possível a aplicação da transação por adesão, não possuam tipologia 

conflitiva para aplicação da mediação (SPLENGER, 2016, p.152), é importante destacar a grande valia de 

tal mecanismo de autocomposição no âmbito da Administração Pública, bem como a possibilidade de 

ocorrer fora da esfera judicial, conquista esta disposta na Lei 13.140/2015. 

Destaca-se a relevância do instituto da transação por adesão e a aplicação de efeitos gerais em 

casos idênticos em matéria de direito, constantes na Lei 13.140/2015, ressaltando-se a possibilidade de tal 

método de autocomposição poder ser realizado em conflitos em que seja parte a Administração Pública 

Federal, suas autarquias e fundações, e ainda a permissão para realização em sede administrativa. Imperioso 

e pertinente o entendimento sobre o assunto, trazido pela professora Fabiana Marion (2016, p. 152), o qual 

aqui se comunga: 

[...] necessário reconhecer a importância da previsão de transação por adesão, nas controvérsias supra 
referidas uma vez que elas representam boa parte do contencioso reprimido em todos os estados do Brasil. 
[...] tais previsões podem ser avistadas na página intitulada Justiça em Números do CNJ [...] Nele se verifica 
que nas primeiras posições encontramos Instituições Públicas, dentre elas: INSS e Caixa Econômica 

Federal. 

[...] criar mecanismos para evitar o ajuizamento de ações repetidas ou, se as mesmas já existirem, criar 
meios para encontrar decisões consesuadas pode ser um grande passo em direção a diminuição da taxa de 

congestionamento do Judiciário. 

As partes passam então a poderem negociar com a Administração Pública; prestigiando-se o 

diálogo e autonomia de vontade, os entes e órgão administrativos federais ficam condicionados a 

solucionarem sua lide pela mediação extrajudicial277.  

                                                        
276 Art. 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de 

transação por adesão, com fundamento em: [...] (BRASIL, 2015). 
277 Art. 36 No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração 

pública federal, a Advocacia-Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em 
ato do Advogado-Geral da União. (BRASIL, 2015). 
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II. Conclusões    

Há que se ressaltar, que a mediação, especialmente consagrada na Lei 13.140/205, que 

possibilitou e regulamentou o uso do instituto no âmbito da Administração Pública e na esfera extrajudicial, 

está entre os mecanismos de autocomposição, provavelmente, mais efetivos e eficaz, no que se refere o 

acesso à Justiça na sociedade moderna. 

A mediação extrajudicial tem a função de resolver o conflito em sua origem e possibilitar o 

diálogo entre as partes. Afim de não se cometer nenhuma afirmação sem base, fala-se aqui em possibilidade 

de Justiça dotada de mais eficiência e eficácia, justamente pelo fato de se tratar de um instituto novo, em 

que não se há ainda dados concertos sobre sua utilização.  

Tal como o processo, a mediação fora do âmbito judicial como método de solução de conflitos, 

aqui considerado integrativo, que pode ser aplicado para direitos disponíveis e indisponíveis que admitam 

transação, funcionam como meio (instrumento); o fato da existência do instituto da mediação extrajudicial 

não é um fim em si mesmo. Para que atinja seu fim, é imperioso que a sociedade, sendo o seu maior usuário 

e beneficiário, seja conscientizada e assuma o seu papel no que concerne a usufruir das valias do instituto.  

Conclui-se, pois, que ao dispor de uma meio que possibilite que ao maior litigante do país, qual 

seja a Administração Pública, como parte autora ou réu, solucione as controvérsias em que está envolvida 

fora do Poder do Judiciário, é indubitavelmente uma das maiores conquistas trazidas pela Lei 13.140. Com 

efeito, torna-se irrefutável, consoante explicado ao longo deste trabalho, pautado no método dedutivo, que 

a desjudicialização, é um possível efeito gerado pela utilização da mediação extrajudicial, como forma de 

acesso à Justiça em busca da solução pacífica de conflitos. 
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1- Introdução. 

 

Neste trabalho por via de um levantamento bibliográfico, jurisprudencial e de relatórios institucionais, 

buscaremos analisar criticamente, dois relevantes princípios que estruturam o modelo de financiamento do 

regime geral dos trabalhadores por conta de outrem. Regime que pertence ao subsistema previdencial 

(contributivo) do sistema de segurança social em Portugal. 

Neste sentido, analisaremos criticamente o princípio da adequação seletiva e o princípio da contributividade. 

O primeiro, como princípio geral, molda o financiamento de todo o sistema; e o segundo, como princípio 

específico do subsistema previdencial, acaba por contribuir na estrutura do financiamento do regime geral 

dos trabalhadores por conta de outrem279, recebendo, como é obvio, influência daquele. 

A análise crítica sugerida neste trabalho realiza-se por confronto aos principais desafios que a atual 

conjuntura sócio-económica está a impingir à segurança social. Porém, nossa análise não pretende cotejar 

tais princípios aos desafios de todo o sistema. Pretendemos antes, centrar no que entendemos como desafios 

para a sustentabilidade do próprio modelo de financiamento do regime geral. Não pretendemos uma análise 

ampla da sustentabilidade do regime geral, mas tão somente, a análise da eficiência e eficácia do modelo de 

financiamento do regime geral pelos seus próprios elementos caracterizados e constitutivos.  

 

 

 

                                                        
278 Mestrando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto - Portugal, MBA em Direito 

Tributário pela Fundação Getúlio Vargas – RJ, Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela 
Universidade Veiga de Almeida – RJ, Advogado inscrito na OAB e OAP. e-mail: 
j.eduardoamorim.law@gmail.com 

279 Bem como os demais regimes que compõem este subsistema, mas que não serão aqui tratados ante a necessária 
delimitação do tema estudado. 

mailto:j.eduardoamorim.law@gmail.com
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2- Principais desafios do “modelo” de financiamento do Regime Geral. 

 

Antes de esmiuçarmos objetivamente os fatores de desequilíbrio que podem levar à insustentabilidade do  

modelo de financiamento do regime geral, cabe aqui fazermos algumas considerações iniciais importantes: 

a primeira delas é frisar a necessária delimitação do problema ao tema em objeto, ou seja, ainda que os 

desafios do equilíbrio e da sustentabilidade estejam relacionados ao sistema de segurança social como um 

“todo”, nestas linhas, abordaremos somente os principais elementos prejudiciais ao equilíbrio e a 

sustentabilidade do regime geral dos trabalhadores por conta de outrem.280  

Ainda no que se refere à delimitação do tema, não obstante termos claro que os problemas do equilíbrio e 

da sustentabilidade estão relacionados tanto com os fatores inerentes ao financiamento (receitas), quanto os 

fatores relacionados com os custos das prestações sociais; neste trabalho, temos por foco principal, os 

fatores conexos à obtenção de receita281, ou seja, a eficiência e eficácia do modelo de financiamento.  

Por fim, e por entendermos que a recuperação económica é o caminho para a sustentabilidade; é segundo 

este enfoque que analisaremos criticamente o tema, ou seja, a análise crítica repousará na demonstração da 

ineficiência e a prejudicialidade do atual modelo de financiamento do regime geral, bem como, nas 

consequências negativas que a atual forma de financiamento impõe à recuperação económica nacional.  

Feitas as considerações necessárias: 

O modelo de financiamento do subsistema previdencial, e por via de consequência do regime geral dos 

trabalhadores por conta de outrem, segue os princípios, formas e fontes estabelecidos na Lei Base da 

Segurança Social282. Está baseado no modelo de repartição, segundo o qual as contribuições e quotizações 

pagas pela geração ativa destinam-se a financiar as prestações sociais suportadas, atualmente, pela segurança 

social, ou seja, fundamenta-se na solidariedade intergeracional283.  

Tal como veremos adiante, por força do Princípio da Adequação Seletiva e do Princípio da Contributividade, 

o financiamento do regime geral é realizado exclusivamente, ao menos em tese284, pelas contribuições das 

entidades empregadoras e pelas quotizações dos trabalhadores.285 

Assim sendo, cabe-nos nas linhas seguintes, analisarmos os desafios que a atual conjuntura sócio-econímica 

impõe ao modelo de financiamento do regime geral, um modelo pautado na solidariedade intergeracional e 

                                                        
280 Sendo certo que ante a complexidade do sistema e dos fatores de desequilíbrio tratados; estes certamente têm 

efeitos também fora do regime geral dos trabalhadores por conta de outrem, mas serão aqui estudados somente 
segundo esta óptica delimitada. 

281 Ainda que fatores conexos aos custos sejam referidos por imperiosa necessidade ou por estarem também ligados 
às propostas de mudanças que serão aventadas.  

282 Lei 4/2007 de 16 de janeiro, doravante aqui denominada Lei de Bases ou LBSS. 
283 V. Art.º 8.º da Lei de Bases. 
284 A insuficiência de receitas provenientes das obrigações contributivas, tem obrigado a uma constante  transferência 

entre sistemas e suas respectivas fontes de financiamento, inclusive com alocação de receitas fiscais do Estado. 
285 V. art. 89.º e 90.º da Lei de Bases. 
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cujas fontes de receitas são totalmente dependentes da remuneração do trabalhador, ou seja, do mercado de 

trabalho.  

Em nosso entender os principais desafios apresentam-se da seguinte forma: 

i-  Envelhecimento populacional. 

Certamente aqui reside um dos principais desafios para a sustentabilidade do sistema da segurança social e, 

por via de consequência, com grande influência negativa na sustentabilidade do modelo de financiamento 

do regime geral.  

O fenómeno conhecido como “baby-boom”, iniciado no pós-guerra, momento em que se vivia um período 

de franco crescimento económico, caracterizado pelo grande aumento da taxa de natalidade (nascimentos) 

e de fecundidade (nº de filhos por mulher), deu lugar a um fenómeno inverso, conhecido por "baby-bust", 

que teve início a partir da década de 70 do séc. XX, tendo sido provocado pelas sucessivas crises nas 

economias ocidentais.  

Essa mudança de paradigma, juntamente com o aumento da expectativa de vida, são as causas de um "duplo 

envelhecimento demográfico", conceito que identifica o envelhecimento no topo (aumento de idosos na 

população) e na base (falta de nascimentos que reduz a proporção de jovens na população)286. 

Assim, o problema do racio intergeracional afeta a proporcionalidade necessária entre a geração ativa de 

contribuintes e a geração inativa que formam o grupo de atuais beneficiários do sistema; obstáculo que, a 

nosso ver, é agravado pela rigidez normativa inserida pelos princípios da adequação seletiva e da 

contributividade, que como veremos, provoca uma impossibilidade “real” de diversificação da fonte de 

financiamento do Regime Geral. Tal fenómeno pode tornar o modelo de financiamento pautado no regime 

de repartição, insustentável, sobre tudo, quando analisado em conjunto com os demais desafios. 

ii- Alta tributação sobre o rendimento: 

As obrigações contributivas têm como base de incidência a remuneração ilíquida do trabalhador287. Tais 

obrigações são compostas pela quotização (que em regra corresponde a 11% sobre a remuneração do 

trabalhador) e pela contribuição para a segurança social (que, em regra, faz incidir 23,75% sobre a 

remuneração do trabalhador)288.  

Ainda que sem entrar no mérito da natureza jurídica das obrigações contributivas, certo é que a quotização 

provoca uma alta tributação sobre o rendimento do trabalhador, uma vez que o Código Contributivo, ao 

alargar a base de incidência da obrigação contributiva289, aproximou-a da base de incidência do IRS, desta 

                                                        
286 QUELHAS, Ana Paula Santos. A refundação do papel do Estado nas políticas sociais, Coimbra: Almedina, 

2001. pp. 74 e 75. 
287 V. art.ºs 44.º e ss. do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, doravante 

denominado por Código Contributivo. 
288 V. art.º 53.º do Código Contributivo. 
289 V. art.º 46.º do Código Contributivo. 
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forma o trabalhador tem seu rendimento total tributado tanto em sede de IRS como em sede de quotização 

para a segurança social, gerando para si um elevado custo do trabalho290.  

O custo do trabalho aqui referido mede a extensão em que a tributação total sobre o rendimento do trabalho 

desencoraja o emprego, ou seja, revela-se como uma ordem de medida a qual o trabalhador tem em conta 

quando compara o seu rendimento líquido do trabalho com o benefício social líquido291 que poderia receber 

se estivesse em uma situação de pobreza ou de desemprego. 

A título de ilustração, segundo dados da OCDE de 2016292 o custo do trabalho em Portugal corresponde a 

41,47% o que se revela alto quando o comparamos (dentro do quadro da União Europeia) com a média dos 

Estados Membros (36,02%); e mais ainda quando isoladamente com Irlanda (27,09%); Reino Unido 

(30,77%); Polônia (35,78%) e Dinamarca (36,46%). 

Ao ser um fator que desestimula a busca pelo emprego, a elevada tributação sobre o rendimento pode 

provocar o que a doutrina chama de “Armadilha da Pobreza”, ou seja, quando o cidadão mantem-se 

propositadamente em um patamar baixo de rendimento para fugir a elevada tributação ou para evitar a perda 

de algum benefício estatal atrelado à baixa remuneração; bem como, pode provocar a “Armadilha do 

Desemprego”, quando a excessiva  tributação sobre o rendimento do trabalho nivela esse rendimento 

líquido ao rendimento líquido do subsídio desemprego293, passando ser mais vantajoso mante-se no 

desemprego. Tais fenômenos contribuem negativamente para a sustentabilidade do regime geral, uma vez 

que produz um efeito redutor de receita294 e ao mesmo tempo de elevação do custo social. Ambas as 

situação provocam a "cultura da dependência" e podem ser provocadas por disparidades de taxas 

marginais de tributação do IRS, Taxa Contributiva e Benefícios concedidos; o que reforça a ideia da 

necessidade de um pensamento integrado dos Sistemas Fiscais e de Segurança Social.295  

iii- Custo do fator trabalho como elemento do custo de produção. 

Da relação jurídica de vinculação296 e da relação jurídica contributiva297 surgem para as entidades 

empregadoras duas espécies de obrigações, as declarativas e as contributivas. Em ambas as obrigações as 

entidades empregadoras incorrem em custos, tanto na forma do valor total pago em cumprimento das 

obrigações contributivas, como na forma de custo com a estrutura e os profissionais qualificados necessários 

para proceder com a liquidação e com a operacionalização do pagamento das obrigações contributivas, bem 

                                                        
290 Cumpre esclarecer que o custo do trabalho provocado pela alta tributação sobre o rendimento não se confunde 

com o custo do “fator trabalho” como elemento formador do custo de produção. 
291 Correspondente às prestações sociais e os benefícios fiscais com elas relacionadas. 
292 V. OECD (2017), Tax wedge (indicator). doi: 10.1787/cea9eba3-en (Accessed on 23 May 2017). 
293 Valor auferido com o rendimento acrescidos de benefícios fiscais. 
294 Uma vez que ambas as fontes de financiamento do regime são dependentes da remuneração do trabalho, 

portanto, necessitam de trabalhadores ativos e remunerações elevadas.  
295 PEREIRA, Manuel H. de Freitas [et al]. Tributaçao dos rendimentos do trabalho dependente: Relação com 

as contribuiçoes para a Segurança Social, Coordenação: Glória Teixeira, Porto: Vida económica [etc.], 2000, pp: 
46-56.  

296 V. Art.º 29.º e ss. do Código Contributivo. 
297 V. Art.º 37.º e ss. do Código Contributivo.  
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como, com a apuração e envio de informações às entidades representativas do sistema de segurança social, 

ou seja, o custo operacional com o cumprimento das obrigações declarativas.  

Desta forma, o financiamento do regime geral através das obrigações contributivas, e o cumprimento das 

obrigações declarativas, constituem um verdadeiro custo para o fator trabalho, que como elemento que 

compõe o custo de produção, quando elevado, interfere diretamente na competitividade das empresas 

nacionais, dificultando o crescimento económico e desestimulando a abertura e manutenção de postos de 

trabalho. 

iv- Os efeitos da “indústria 4.0”. 

A “indústria 4.0” é um conceito contemporâneo que faz referência às “fábricas inteligentes” onde se 

englobam as principais inovações tecnológicas atinentes à automação, controle e tecnologia da informação, 

aplicadas aos meios de produção.298  

O avanço tecnológico de máquinas e equipamentos sempre foi uma constante dentro do campo industrial299, 

porém, o surgimento da “Internet das Coisas”300 é o grande diferencial da nova revolução industrial, posto 

que permite promover um dialogo entre sistemas e equipamentos de forma autónoma (em relação ao 

homem), possibilitando, inclusive, a tomada de decisões sem interferência humana, alcançadas somente 

pelas leituras dos dados dos sistemas dos módulos de produção. Acrescente-se que a partir de 2018, à 

“Internet das coisas” somar-se-ão a Inteligência Artificial e a Robótica com automação, complementando 

assim o tripé que servirá de motor para o rápido avanço da 4ª Revolução Industrial.301 

Segundo a doutrina e organismos internacionais, 4.ª Revolução Industrial (ou Indústria 4.0), será responsável 

por três grandes impactos socioeconómicos em escala global: 1.º- o surgimento de novos modelos de 

negócios; 2.º- incremento da pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, objetivando o 

aumento da segurança e confiabilidade dos sistemas; e 3.º- alterações no mercado de trabalho, com a criação 

de novas demandas especializadas302 e com a extinção de postos de trabalhos e profissões303. 

                                                        
298 Para mais sobre conceito e o desenvolvimento da “indústria 4.0” nosso: AMORIM, J. Eduardo “A “indústria 4.0” 
e a sustentabilidade do modelo de financiamento do Regime Geral da Segurança Social”, Cadernos de Dereito 
Actual, núm. 5, Santiago de Compostela, 2017, pp. 243-254. 
299 QUELHAS, Ana Paula Santos (2001). A refundação do papel do Estado nas políticas sociais. Coimbra: 

Almedina, 2001, pp. 94-95; e ROCA, Raquel. KNOWMADS: Los Trabajadores del Futuro. Madrid: LID, 
2015, pp. 188 e ss. 

300 IoT” na sigla em inglês. Para mais sobre Internet das Coisas, sua atuação e potencial mercado ver o Relatório da 
Comissão Europeia: “Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and 
IoT Combination”, 2016. -  ISBN 978-92-79-47760-7 doi:10.2759/38400. 

301 Neste sentido, Word Economic Forum, “The Future of Jobs...”, January 2016, p. 16. Disponível em:  
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 

302 Conforme observa Raquel Roca: " Según la Comisión Europea, frente al 3% de crecimiento estimado para el conjunto del 
empleo en 2020, las ocupaciones TIC (Teconologías de la Información y las Comunicaciones, Electrónica y los Contenidos Digitales) 
crecerán un 14%."  ROCA, Raquel. KNOWMADS: Los Trabajadores del Futuro..., Ob. Cit., p. 189) 
303 Raquel Roca: "Las cifras que baraja la Oxford Martin School - en su interesante estudio El futuro de empleo: ?cómo de susceptibles 
son los empleos a la informatización? - coloca alrededor del 47% los puestos de trabajo actuales hechos por humanos que serán 
robotizados." ROCA, Raquel. KNOWMADS: Los Trabajadores del Futuro..., Op. Cit., p.197. 
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Conforme Klaus Schwab, com a 4ª revolução industrial passou a existir desenvolvimento económico e 

criação de riqueza, sem, por outro lado, haver necessariamente um aumento correspondente de empregos; 

facto que se agravará consoante a maior utilização, ao longo do tempo, dos conceitos e tecnologias da 

“indústria 4.0”; uma vez que as novas tecnologias, juntamente com a “internet das coisas” e a inteligência 

artificial, estão a desconstruir a relação direta que até aqui existia entre a demanda, a produção e a força de 

trabalho. Como exemplo o autor aponta empresas como o Uber e faz, ainda, uma comparação entre as três 

maiores empresas de Detroit em 1990 e as três maiores empresas do Silicon Valley em 2014, constatando 

que as mesmas, nos diferentes períodos, auferiram receitas anuais equivalentes (de aproximadamente 

250.000 milhões de dólares nos respectivos anos), sendo que as empresas de Detroit possuíam 1,2 milhões 

de empregados enquanto que as do Silicon Valley, somente 137 mil. 304 

Todo o referido encontra-se em linha com o já citado relatório do Fórum Económico Mundial, “The Future 

of Jobs”305. Segundo o relatório, a indústria 4.0, promoverá o desenvolvimento do trabalho remoto, o que 

permitirá, por exemplo, parcerias com especialista de diversos países para projetos pontuais, acarretando 

uma diminuição considerável do núcleo de trabalhadores a tempo integral e em funções fixas nas indústrias. 

Ainda segundo o relatório, até 2020, estima-se que 7,1 milhões de empregos desapareçam no mundo; sendo 

certo que, por outro lado, face às novas demandas por profissionais qualificados, serão criadas 2,1 milhões 

de vagas que exigirão alta qualificação. Portanto, teremos um saldo de 5 milhões de empregos extintos até 

2020 no mundo. 

Em consequência da aplicação do princípio da adequação seletiva e do princípio da contributividade, o 

modelo de financiamento do regime geral do sistema previdencial possui um alto nível de dependência do 

trabalhador ativo para cumprir com eficiência seu objetivo. Todos esses fatores que contribuem 

negativamente para a diminuição do contingente de trabalhadores no mercado de trabalho podem 

comprometer o equilíbrio e a sustentabilidade do regime. 

Portanto, o “duplo envelhecimento populacional”, a elevada tributação sobre o rendimento do trabalho, a 

falta de competitividade das empresas, as alterações do mercado de trabalho e a baixa remuneração dos 

trabalhadores, afetam negativamente a obtenção de receitas à medida que o financiamento do regime geral, 

dá-se através das contribuições das entidades empregadoras e das quotizações dos trabalhadores, ambas 

incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores e, por consequência, altamente dependente de um 

contínuo crescimento económico e do mercado de trabalho.  

 

3- Princípio da Adequação Seletiva. 

 

                                                        
304 SCHWAB Klaus. La cuarta revolución industrial. 1.ª edición, Barcelona: Debate Editora, 2016, p. 23-24. 
305 Word Economic Forum, “The Future of Jobs...”, January 2016, p. 15. Disponível em:  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 
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O princípio da adequação seletiva, ao lado do princípio da diversificação das fontes de financiamento, como 

já o dissemos, molda o modelo de financiamento do sistema público de segurança social.306 Consoante tal 

princípio, cada fonte de financiamento está afeta à uma modalidade de proteção social específica. Esta 

afetação é implementada pelo art.º 90º da LBSS o qual atribui uma fonte de financiamento específica para 

cada subsistema ou forma de prestação da segurança social. 

Conforme o que estabelece o princípio da diversificação das fontes307 o sistema de segurança social  dispõe 

de distintas fontes de receitas enumeradas no art.º 92.º da LBSS, porém, em observação aos princípios da 

adequação seletiva e da contributividade308, o regime geral dos trabalhadores por conta de outrem é 

financiado, em regra, somente pelas quotizações pagas pelos trabalhadores e pelas contribuições para a 

segurança social pagas pelas entidades empregadoras309. 

O princípio da adequação seletiva foi introduzido no ordenamento jurídico português com a Lei de Bases 

de 2000310. Foi cunhado na sequência do Livro Branco da Segurança Social, com dois objetivos claros: 1.º - 

Garantir uma boa gestão financeira ao sistema, sobretudo, porque, através da separação das fontes, é 

possível obter uma análise e avaliação da situação financeira de cada “componente” do sistema de segurança 

social de forma isolada; e 2.º - Garantir o rigor financeiro, afastando definitivamente o crónico 

descumprimento do Estado na sua responsabilidade para com o financiamento do subsistema “não 

contributivo”311, impedindo que as receitas provenientes das obrigações contributivas (contribuições e 

quotizações), fossem utilizadas “indevidamente” para o financiamento das prestações do subsistema “não 

contributivo”.312 

Nossa doutrina, seguindo a “lógica funcional de financiamento” de Guy Perrin313, qualifica o princípio da  

separação das fontes de financiamento como um instrumento para assegurar o equilíbrio e a autonomia 

financeira dos regimes (ou subsistemas) distintos que compõe o sistema de segurança social público.314  

                                                        
306 Cfr. Art.º 87.º da Lei de Bases. 
307 V. Art. 88.º da LBSS. Que estabelece a “ampliação das bases de obtenção de recurso financeiro” com o objetivo 

de reduzir o custo da mão-de-obra. 
308 V. Art.º 54.º da Lei de Bases. A ser melhor estudado no ponto seguinte. 
309 V. Art.º 90.º n.º 2 da Lei de Bases. 
310 Lei n.º 17/2000, de 8 de agosto. 
311 Facto que já ocorria desde a LBSS de 1984, sendo inclusive objeto de acordo em sede do Conselho Permanente 

de Concertação Social, em 1990, onde o Estado assumiu o compromisso de cumprir sua obrigação com o 
financiamento do sistema de forma progressiva. Todavia, ainda sim continuou sendo objeto de descumprimento 
nos anos seguintes. MARQUES, Fernando. Evolução e Problemas da Segurança Social em Portugal no 
após 25 de abril. 1ª ed., Lisboa: Cosmos, 1997, pp. 28-33. 

312 Neste sentido CABRAL, Nazaré da Costa. Contribuições para a segurança social. Cadernos IDEFF, Coimbra: 
Almedina, 2010, pp. 22-25.  

313 Para Guy Perrin, citado por Nazaré Cabral, a fonte de financiamento deve ser decidida de forma lógica e com 
coerência com a função de cada regime, dentro de um formato que compatibiliza-se as funções com as 
respectivas responsabilidades financeiras. CABRAL, Nazaré da Costa. Contribuições para a segurança 
social..., Op. Cit., pp. 22-23. 

314 NEVES, Ilídio das. Crise e Reforma da Segurança Social. Equívocos e realidades. Lisboa: Edições Chambel, 
1998, p. 72.  
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Neste sentido, para a doutrina majoritária, as prestações que compõem a segurança social têm duas 

naturezas, ou seja, as de seguros sociais, que devem ser autofinanciadas por seus responsáveis legais e 

beneficiários (empresa e trabalhador, respectivamente); e a segunda, que correspondem às prestações 

inerentes às funções sociais do Estado, i.e., o regime não previdenciário, que devem ser financiadas por via 

de transferência do orçamento do Estado. Assim, para Apelles da Conceição: "As intervenções decorrentes 

especificamente das funções sociais do Estado, essas, exteriores à técnica de seguro e dependentes apenas 

da generosidade do Estado (ou dos Governos), devem situar-se a jusante da intervenção assegurativa 

institucional dotadas dos instrumentos financeiros que lhe são próprias (o imposto) e sem confusões e 

promiscuidades financeiras."315  

Reconhecemos a importância do referido princípio, porém, o princípio da adequação seletiva se elevado à 

rigidez de controlar estruturalmente o modelo de financiamento (transcendendo o campo do controlo 

orçamental), passa a ser mais prejudicial do que benéfico à sustentabilidade do modelo de financiamento do 

sistema, bem como, estará em desacordo com outros princípios orientadores, tais como o princípio da 

universalidade e da solidariedade316 e o principio da diversidade das fontes de financiamento317. 

Não ignoramos que nosso entendimento está em choque com grande parte da doutrina, aqui representada 

pelo pensamento de Ilídio das Neves para quem o desequilíbrio financeiro do sistema está atribuído ao 

afastamento da rigidez da separação das fontes consoante a natureza das prestações, vejamos: “A rotura 

desta correlação intrínseca  (natureza da proteção versus natureza do financiamento) é uma das principais 

causas da desorganização e da crise da segurança social.”318 

Em sentido inverso, ou seja, condizente com nosso entendimento, citamos José Soria, quando da análise 

crítica ao “principio de separación de fuente de financiación”319, assim afirma: “La doctrina considera críticamente el 

establecimiento de una rígida separación financiera, que lleva a un <sistema diversificado> de financiación y no unificado, pues 

atenta al principio de solidaridad, básico en el Sistema de la Seguridad Social, da lugar a una situación de inmovilismo y afecta 

incluso a algunos principios técnicos del sistema financiero de la Seguridad Social.”320 

Como aponta Nazaré Cabral, o princípio da adequação seletiva, possui um “significado unidirecional”, ou 

seja, quando delimita as fontes de financiamento de cada subsistema, visa somente evitar que o Estado 

desvie as receitas provenientes das obrigações contributivas para o financiamento de prestações do sistema 

não contributivo, o que significa que o inverso não ocorre, uma vez que as transferências do Orçamento do 

                                                        
315 CONCEIÇÃO, Apelles  J. B. Segurança Social. Manual Prático. 9.ª edição, Coimbra: Almedina, 2014, p. 99. 
316 Em sentido amplo. 
317 Princípio que em nosso entender deve transcender à modulação do financiamento do sistema como um “todo”, 

devendo ser replicado também, na modulação do financiamento dos subsistemas, ou melhor, ter uma atuação 
inter e intrasistema. 

318 NEVES, Ilídio das. Crise e Reforma da Segurança Social. Equívocos e realidades. Lisboa: Edições Chambel, 
1998, p. 77. 

319 Em Espanha a “Ley 24/1997”, que consolidou e racionalizou o Sistema de Segurança Social, buscou a 
transparência do sistema através da separação de fontes, que a semelhança do caso português, também surgiu como 
princípio norteador do modelo de financiamento a partir do Pacto de Toledo, 1995. 
320 SORIA, José Vida [et. al.]. Manual de Seguridade Social, 5ª edición. Madrid: Tecnos, 2009, p. 168 
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Estado (que são “ordinariamente” fontes do sistema não contributivo), não podem ser excluídas como 

fontes de financiamento do sistema previdencial, por ser o Estado o garante final do sistema.321 322 

Em assim sendo, tendo atenção ao seu “significado unidirecional”, bem como, em respeito ao princípio do 

primado da responsabilidade pública323 e à universalidade do sistema, entendemos que o princípio da 

adequação seletiva, no cumprimento de sua função de garantir uma boa gestão e um rigor financeiro, não 

deve ser entendido como um elemento rígido do modelo de financiamento, garantidor da independência 

financeira , afastando as transferências do Orçamento do Estado como fonte de financiamento do regime 

previdencial. Neste sentido, seguimos de perto, Glória Teixeira, no entendimento de que o sistema da 

segurança social “não pode ser perspectivado como um conjunto de sistemas herméticos e fechados [...] A 

‘proteção social’ que um sujeito hoje beneficia é resultado de um ‘todo’, em que cada uma das partes se 

interliga entre si.”.324 

Em suma, concordamos com a importância do princípio da adequação seletiva como garante da 

transparência e do rigor financeiro, através da delimitação das responsabilidades no financiamento do 

sistema. Porém, julgamos que não seja aplicável, sob pena de tornar o modelo de financiamento 

insustentável, a utilização da retro referida “lógica funcional do financiamento” como norteadora da 

delimitação “cerrada” destas responsabilidades. O Estado, como garante final dos direitos da segurança 

social325, é o responsável último pelo financiamento, independente do subsistema, posto que, ainda que sob 

crítica de parte da doutrina326, o sistema da segurança social afasta-se cada vez mais de sua primitiva 

característica previdenciária/laboralista, tornando-se, tal como exigida na CRP327, universalista e unitário. 

   

4- Princípio da Contributividade. 

 

                                                        
321 CABRAL, Nazaré da Costa. Contribuições para a segurança social..., Op. Cit., p. 24. 
322 V. art. 14.º do Decreto-Lei n.º 367/2007. 
323 Art.º 14.º da LBSS, em estrita consonância com o art.º 63.º da CRP. 
324 TEIREIRA, Glória. Manual de Direito Fiscal. 3ª Edição. Coimbra: Almedina, 2015, p. 182. 
325 Neste sentido o TC, no Ac. n.º 187/2013, reconhece ao Estado uma “liberdade de conformação” e que a 

responsabilidade das decisões “politico-legislativas” são resultantes da “qualidade de garante superior do sistema” 
(ponto 82 do acordão). TC, Ac.º 187/2013 de 5 de abril, Relator: Conselheiro Carlos Fernandes Cadilha. 

326 Ilídio das Neves, ainda que com críticas, reconhece esse movimento ao afirmar que as instituições da segurança 
social, já foram, em sua gênese, instituições de direito privado, ainda que com matriz institucional; e que, 
atualmente, há uma primazia Estatal em grande parte dos países na gestão dos recursos da segurança social 
através do modelo de repartição; o que, no entendimento do autor (e aqui reside a crítica), faz afastar, de forma 
errada e prejudicial, uma gestão técnica, em substituição, por uma gestão política. NEVES, Ilídio das. Crise e 
Reforma da Segurança Social. Equívocos e realidades. Lisboa: Edições Chambel, 1998, p. 131. 

327 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da Republica Portuguesa Anotada. Vol. I, 4ª 
ed. rev., Comibra: Coimbra Editora, 2007, p 816. 
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Trata-se de um princípio historicamente basilar do sistema (ou subsistema) contributivo, representativo de 

uma tradição previdencialista que, no ordenamento português, remonta à instituição da Previdência Social 

portuguesa ainda no Estado Novo.328   

Da redação do art.º 54 da LBSS verifica-se uma regra dupla. A primeira refere-se ao financiamento do 

subsistema previdencial, ao estabelecer que o mesmo será “fundamentalmente autofinanciado”; e a segunda 

regra estabelece um sinalagmatismo entre a obrigação de contribuir e o direito às prestações.  

Este princípio, portanto, fundamenta os dois elementos caracterizadores do sistema previdencial, i.e., 

autofinanciamento e a relação sinalagmática entre obrigação de contribuir e direito à prestação.  

O Tribunal Constitucional329, quanto ao princípio da contributividade, já se posicionou que o sinalagma que 

alude o art.º 54 da LBSS, reside apenas na ideia do autofinanciamento do sistema previdencial (como fator 

de distinção do subsistema contributivo do não contributivo), afastando qualquer relação de 

“correspectividade” entre o valor da contribuição e o valor das prestações a receber. 

A partir da revisão constitucional de 1997, à epígrafe do artigo 63.º da CRP, foi aditada a expressão 

“solidariedade” com a qual, segundo Canotilho e Vital Moreira, pretendeu-se “salientar a ideia de que o 

sistema de segurança social pressupõe a responsabilidade colectiva das pessoas e o concurso do Estado para 

a realização das finalidades do sistema em relação a todos, como garantia da coesão social.”330.  

O artigo 63.º da CRP estabelece a universalidade (n.º 1), como elemento caracterizador da segurança social 

- ao reconhecer que todos a ela têm direito; incumbindo ao Estado (n.º 2), a responsabilidade de “organizar, 

coordenar e subsidiar” o sistema. Assim sendo, expõe Jorge Miranda que, tornou-se insustentável manter a 

concepção laborista da segurança social.331  

Seguindo a doutrina de Glória Teixeira (e pelos fundamentos coincidentes com o exposto no ponto anterior 

deste trabalho), entendemos que tanto a regra de um subsistema autofinanciável por contribuição de seus 

próprios beneficiários, quanto a do sinalagmatismo, estão cada vez mais distantes da realidade fática, posto 

que inúmeros elementos flexibilizam a distinção entre os subsistemas, bem como, cada vez mais é latente a 

necessidade de participação do Estado no financiamento do subsistema contributivo.332 

                                                        
328 CABRAL, Nazaré da Costa. Contribuições para a segurança social..., Op. Cit, p. 31. 
329 Ac. n.º 188/2009, confirmado pelo Ac. n.º 187/2013, 5 de abril.  
330 CANOTILHO, J. J. Gomes e MOREIRA, Vital. Constituição da Republica Portuguesa Anotada. Vol. I, 4ª 

ed. rev., Comibra: Coimbra Editora, 2007, p. 815. 
331 MIRANDA, Jorge. “Breve nota sobre segurança social”, in Estudos em Memória do Professor Doutor José 

Dias Marques, Separata, Coimbra: Almedina, 2007, p. 229-231. 
332 Neste sentido Glória Teixeira é assertiva e precisa quando enumera um rol de factos que afastam, nos dias atuais, 

a “correspectividade”, pedra angular do princípio da contributividade, como princípio basilar do subsistema 
previdencial.  TEIREIRA, Glória. Manual de Direito Fiscal..., Op. Cit., p. 183. 
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Ao centramos na análise isolada da contribuição para a segurança social a cargo das entidades empregadoras, 

a ausência de sinalagmatismo fica ainda mais gritante; pois, não há qualquer prestação do sistema em 

proveito das entidades empregadoras.  

Como reforço do caráter solidário (e não sinalagmático) das contribuições das entidades empregadoras, 

basta atentarmos para os art.ºs 261.º e 262.º ambos do Código Contributivo. Tais dispositivos ao tratarem 

do reembolso de obrigações contributivas, dispõem que só há reembolso das quotizações, não sendo 

estendido o mesmo direito às contribuições a cargo das entidades empregadoras. 

Assim, admitindo-se a manutenção do princípio da contributividade como norteador do subsistema 

previdencial; entendemos que em face da ausência de relação sinalagmática entre direito e obrigação no que 

se refere à relação “sistema vs entidade empregadora”333, o mesmo, só deve ser aplicado na relação 

“segurança social vs. Beneficiários – trabalhadores por conta de outrem” e somente no que se refere à 

correspectividade entre o direito à prestação e a obrigação de contribuir. Deixando assim de atuar na 

imposição de um autofinanciamento, posto que os desafios apontados neste trabalho exigirá um 

financiamento diversificado e com participação cada vez maior do Estado como garante final de todo o 

sistema. 

5- Conclusão. 

O subsistema previdencial, onde se insere o regime geral dos trabalhadores por conta de outrem, por foçar 

do princípio da contributividade e do princípio da adequação seletiva, deve ser, por regra, autofinanciado 

através das quotizações pagas pelos trabalhadores e demais beneficiários e pelas contribuições para a 

segurança social a cargo das  entidades empregadoras e entes à elas equiparados.  

Ambas as fontes de financiamento do regime geral constituem-se prestações pecuniárias334 cujas as 

respectivas taxas contributivas são aplicáveis sobre as remunerações ilíquidas dos trabalhadores. Portanto, 

o êxito e a eficiência destas fontes de receitas dependem do mercado de trabalho e por via de consequência 

do crescimento económico. Ressalta-se ainda que o regime financeiro predominante é o regime de 

repartição, que está pautado na solidariedade intergeracional. 

Entendemos que esta alta dependência do modelo de financiamento pode torna-lo insustentável quando 

confrontado com os seguintes desafios: a) Rácio Intergeracional, que afeta a proporção entre população 

ativa e inativa, pondo em risco o modelo de repartição (sobretudo quando somado aos demais desafios); b) 

Excessiva tributação sobre o rendimento; c) Custo do factor trabalho, prejudicial para a competitividade das 

empresas nacionais; d) As recentes alterações dos modelos de negócios e meios de produção possibilitados 

                                                        
333 Como aponta Ilídio das Neves: “De facto, a ligação das entidades empregadoras, enquanto tais, ao sistema, tem 

como único objeto a definição de uma situação obrigacional, contributiva, em que ficam constituídas.” NEVES, 
Ilídio das. Direito da Segurança Social. Princípios Fundamentais numa análise prospectiva. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1996, p. 311. 

334 Para não entrarmos na discussão quanto à natureza jurídica, preferimos usas o conceito legal (art.º 12.º do Código 
Contributivo). 
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pela “indústria 4.0” (ou 4.º Revolução Industrial), que no decorrer dos próximos anos promoverá uma 

alteração no mercado de trabalho com a eliminação de uma grande quantidade de oferta de emprego. 

Ante a este cenário, para que o modelo de financiamento do sistema previdencial (especialmente no que se 

refere ao regime geral) mantenha-se eficiente e sustentável, entendemos que as fontes de financiamento 

devem ser verdadeiramente diversificadas, com uma maior participação do Estado através de transferência 

orçamental. Neste sentido já defendemos em outros trabalhos e nos mantemos firmes na convicção de que 

as contribuições das entidades empregadoras deveriam ser substituídas por transferências do Orçamento do 

Estado335, que por sua fez, seriam financiadas por impostos com bases de incidências diversificadas, cujos 

sujeitos passivos seriam pessoas coletivas ou entes equiparados.  

E assim concluímos que para a promoção de uma alteração nas fontes de financiamento do subsistema 

previdencial da segurança social, necessária para fazer frente aos desafios provenientes da atual conjuntura 

sócio-económica, o princípio da adequação seletiva deve possuir uma atuação de delimitação “unidirecional” 

das responsabilidades pelo financiamento, garantindo apenas a não utilização das obrigações contributivas 

para o financiamento do regime não contributivo; e ainda, que o princípio da contributividade deve ser 

aplicável somente na relação “beneficiário vs segurança social” e tão somente quanto ao caráter 

sinalagmático entre o direito à prestação e a obrigação de contribuir, excluindo sua  aplicação quanto ao 

autofinanciamemto, como elemento diferenciador dos subsistemas.    
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REFERENCES 

  1 INTRODUCTION 

 The paradigmatic model of Welfare State of the Portuguese and Brazilian Federal Constitutions 

presents a large list of essential rights, which consolidates public assistance in a greater or lesser extent, in 

reason of the social and economic weak context of the country, or because of the historical and political 

moment herein analyzed. 

This way is how works the social entitlement to health. Because of Brazil’s inefficient governmental 

structure and faulty public services, currently, approximately 25% of Brazilians are enrolled in private health 

services.337 However, the excessive searching for health services provided by private entities did increase, 

proportionately, the necessity of accessing the judiciary branch, considering the ineffective behavior of such 

private institutions and consequent agreements infringements.  

As will be demonstrated, the aim herein is to encourage the judiciary branch to shelter the modern 

institute of social damage, with the view to prevent and especially punish the private entities that violate 

unreasonably such agreements, being for the greed of profits or even for mere negligence, consequently 

breaching the entitlement to healthcare expressed in Federal Constitution. 

Thus, the health service provided by private entities will be analyzed under a civil and fundamental 

perspectives, presenting that the enforcement of the social damage institute (prominent civil) in cases of 

                                                        
336  PhD student at University of Lisbon. 
337 See official information of the Brazilian government. Available at: <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/numeros-do-

setor/3434-dados-da-saude-suplementar>. Accessed on August 29, 2016. 
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infringement of contracts by the insurance firms has forthwith reaction in the provision of health services 

(fundamental field).   

Accordingly, the innovative character of this article is about demonstrating that the inefficient 

health services provided by private entities equally generates damages to the society and are subject of 

punishment, considering that it causes a low in the life welfare of the society, which entails in a reprehensible 

behavior. Such damage is nowadays called as social damage. 

Ultimately, in a propositional sphere, it will be shown that the institute of social damage is applicable 

in the Portuguese legal system by means of class action and that, in an indirect way, it will ultimately improve 

the health service itself. 

2 SOCIAL DAMAGES 

On the triumph, the crisis and the rebirth of civil liability, the magistrate of the Spanish 

Constitutional Court Diez-Picazo338 has for a long time seen the need to restructure this institute, in 

particular regarding the socialization of liabilities, functions and, especially, the specificities of types of torts. 

Rather, it is important brief that contemporary books of authority has always divided the damage339 

into two species: property damage and non-property damage. The first340 corresponds to the legally relevant 

damage attributable to the injury of a property or normatively protected interest that is quantifiable. The 

second341 is the one that reaches the spiritual order, ideal or moral, besides being unsusceptible of pecuniary 

evaluation. That is, when there is an offense to goods of an immaterial character, devoid of economic 

content.342 

Notwithstanding, there are still situations of transgression to interests that go beyond the individual 

scope, which violate not only the public interest but the society itself in its welfare level of life, whether by 

                                                        
338 DIEZ-PICAZO, Luis; LÉON, Ponce de. Derecho de daños. Madrid: Civitas Ediciones, 1999. p. 238-241. See: LOURENÇO, 

Paula Meira. A função punitiva da responsabilidade civil. (Free translation: The punitive function of the civil liability) Coimbra: 
Coimbra Editora, 2006. p. 219 et seq.  

339 See: CORDEIRO, António Menezes. Direitos das Obrigações. (Free translation: Contract Law) v. 2. Lisboa: AAFDL, 1986. p. 
285 et seq. 

340 In Portugal, see: LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. Direito das Obrigações. (Free translation: Contract Law) v. 1. 11. ed. 
Coimbra: Almedina, 2014. p. 300. See: CORDEIRO, 1986, p. 285 et seq; VARELA, Antunes. Das obrigações em geral. (Free 
transalation: Contract Law in general) v. 1. 10. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 597 et seq. 

341 See: LEITÃO, 2014, p. 300.; CORDEIRO, 1986, p. 285 et seq; VARELA, 2003, p. 597 et seq. See case law: entry of judgment 
793/07.4TBAND.C1 issued by the Court of Appeal of Coimbra, reporting judge: Henrique Antunes, date of trial: 21/03/2013.; 
See entry of judgment 5505/05.4TVLSB.L1-2, issued by the Court of Appeal of Lisbon, reporting judge: Ondina Carmo Alves, 
date of trial:13/12/2012. There is also collective pain and suffering (or moral) damage, it corresponds to the unfair and 
intolerable injury to interests or rights securitized by the collectivity, considered in its whole or any of its expressions, which are 
distinguished by the off-balance nature and by reflecting fundamental values and goods protected by the legal order. See: 
MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. (Free translation: collective pain and suffering damage) 3. ed. São 
Paulo: Ltr, 2012. p. 170 et seq. 

342 See: MARTINEZ, Pedro Romano. Direito das Obrigações. (Free translation: Contract Law) 3. ed. Lisboa: AAFDL, 2011. p. 
111-112.; LOURENÇO, 2006, p. 278 et seq; VARELA, 2003, p. 597 et seq. 
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lowering its moral patrimony or reducing the quality of life.343 Such injuries to society are called as social 

damages.344 

  In fact, the social damage comes from an unlawful act345 that, overcoming the barriers imposed by 

the economic or social purpose, generates damages or even exposes the right of others to a risk.346 In other 

words, unlawfulness is characterized not only by the cause of another person's damage, individually 

identified, as well as by the violation of social and economic interests, collectively considered347. In the event 

of social damage, the perpetrator is sentenced according to the extent of the damage, taking into account 

the individual and social aspects. 

This brand new type348 of civil liability, based on article 6, section VI, of the Brazilian Consumer 

Defense Code, addresses the public interests that involve rights of this nature, in which the victims are 

indeterminate349 or indeterminable. 

  Is important clarify that these rights are also classified as “metaindividuais” (which exceeds the 

individual), and although their violation directly affects only one or a few individuals (undetermined or 

indeterminate victims), they call into question principles that affects all society and which are tacitly or 

explicitly guaranteed by Federal Constitution. 

                                                        
343 Vide AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos Estudos e pareceres de direito privado. (Free translation: New studies and 

opinions in private law) São Paulo: Ed. Saraiva, 2010. p. 378. 
344 The collective pain and suffering damage violates individual homogeneous and collective rights in the strict sense, since social 

damage violates eminently natural rights. Professor Antônio Junqueira explains that social damage does not exclude collective 
pain and suffering damage, since social damage would be only for intangible rights of the collectivity, while collective pain and 
suffering damage would be applied to homogeneous, collective and natural individual rights. See AZEVEDO, 2010, p. 380 et 
seq. Tartuce explains that social damages can generate material or moral repercussions. At this point, social damages are 
distinguished from collective pain and suffering (moral) damages, since the latter are only out-of-balance. See: TARTUCE, 
2014, p. 706. 

345 See articles 186, 187 and 927 of te Brazilian Civil Code. 
346 Regarding tis topic, see the paper of Professor Jorge Souto Maior, available at: < 

http://www.jorgesoutomaior.com/uploads/5/3/9/1/53916439/a_responsabilidade_civil_objetiva_do_empregador_com_rel
a%C3%87%C3%83o_a_danos_pessoais_e_sociais_no_%C3%82mbito_das_rela%C3%87%C3%95es_de_trabalho..pdf> 
accessed on September 3, 2016. 

347 MAIOR, Jorge Luiz Souto. O dano social e sua reparação. (Free translation: The social damage and its compensation) In: Revista 
da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15a Região, São Paulo, n. 1, 2008. p. 115. 

348 For more, see TARTUCE, 2014, p. 708. Professor Nelson Rosenvald explains that there is still great difficulty in applying punitive 
fines, in this case instrumented by social damage, since it is an arduous task because of the innumerable possibilities of 
heterogeneous figures that could be subsumed to their contours. He has also remarked that criticism is also made due to the 
absence of a legal provision for punishment, a deviation from the compensatory perspective of the proving sphere, and due to 
the commodification of justice. See: ROSENVALD, Nelson. Cláusula penal: A pena privada nas relações negociais. (Free 
translation: Criminal Article: The privative penaulty in negotiable relationships) Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007. p. 
201. 

349 The section I of the Article 81 of the Consumer Defense Code provides as follows: “The collective defense shall be exercised in 
the case of: natural interests or rights, thus understood, for the purposes of this Code, the “transindividual” nature indivisible, 
of indeterminate persons bound by actual circumstances.” 
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  Social damage is supported by the principle of the social function of civil liability350, under the rule 

of the dignity of the human person, as well as susceptible to punitive compensation351 caused by fraud or 

gross negligence. Thus, the institute should not enroll itself in the reparatory function of civil liability, since 

there is no actual injury, but rather it will be reflected in the punitive function before the injury to the society. 

Such interests penetrate a number of areas, such as the social right to labor, the right to consumer 

protection, the right to health, and are susceptible to private relations352, which can be subject of suits at any 

time. 

It should be noted that the severity of the act itself is not observed, but rather the degree of failure 

of the conduct towards society. 

These interests are in harmony with the constitutional guidelines of social solidarity353 and 

distributive justice, valuing the collective to the detriment of the individual. In other words, it is the 

interpretation of the relationship between individuals based on a Constitution, dynamic and protective of 

intangible fundamental rights. 

Improving such idea, there is the overcoming of the schemes of a procedural guarantee of a merely 

individualistic mark, to replace it with the social or collective aspect, as forecasted by Mauro Cappelletti.354 

                                                        
350 MELO, Diogo L. Machado. A função punitiva da reparação dos danos morais (e a destinação de parte da indenização para 

entidades de fins sociais – artigo 883, parágrafo único, do Código Civil). (Free translation: The punitive function of 
compensation of pain and suffering damages (and the allocation of part of the indemnification to social purpose entities - article 
883, sole paragraph, of the Civil Code) In: Questões Controvertidas no Novo Código Civil. (Free translation: Controversial 
Matters in the New Civil Code.) v. 5. São Paulo: Ed. Método, 2006. Regarding the subject, Eugênio Facchini Neto explains: “Se 
o Direito, muitas vezes, sente-se incapaz para evitar e neutralizar os riscos, se os danos são inevitáveis, frutos inseparáveis da 
convivência social e do desenvolvimento tecnológico, ao menos o Direito deve buscar formas de fornecer segurança jurídica, 
no sentido de que todo o dano injusto (entendendo-se por dano injusto todo aquele para o qual a vítima não deu causa) deve 
ser, na maior medida possível, reparado”. (Free translation: “If Law often feels unable to avoid and neutralize risks, if damages 
are inevitable, inseparable fruits of social coexistence and technological development, at least the law must seek ways to provide 
legal certainty, in the sense that all unfair damage (meaning unfair damage any one for which the victim has not given cause) 
should be, to the greatest extent possible, repaired.” See: FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. 
(Free translation : The social function of private law) In: Revista da Ajuris: books of authority and case law. Porto Alegre, v. 34, 
n. 105, p. 153-188, 2007. 

351 The liability for social damage has an important dissuasive aspect, in order to avoid the reiteration of the conduct in the future. 
Herein lies its pedagogical and prevention character. AZEVEDO, Antônio Junqueira. Por uma nova categoria de dano na 
responsabilidade civil: o dano social. (Free translation: For a new category of civil liability damage: social damage.) In: RTDC, 
v. 19, July / September 2004. In turn, the Minister Augusto César Leite de Carvalho points out that social damage may have 
the characteristic of material damage, for having extensibility and pecuniary expression. It clarifies, for example, the omission 
of the employer regarding the installation of collective protection equipment when this omission results in an explosion and 
contamination of the residences bordering the production unit. Carvalho explains that being socially reprehensible damage, 
causing property damage to people without legal ties with the employer, would be patent the social damage of patrimonial 
content. Finally, for conceptual purposes, that collective moral damage is not synonymous with social damage. This is because 
social damage can reflect in the sphere of equity in society; However, collective pain and suffering damage reverberates only 
out-of-balance. CARVALHO, Augusto César Leite de. Labor Law: Course and Discourse. São Paulo: Ltr, 2016. p. 302 and 303. 

352 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos. (Free translation: General public interests) 6. ed. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2006. 

353 Professor Souto Maior understands that this teleological (and axiological) view of the subject of liability allows the operator to 
broaden his vision and see in the disrespect of social rights antisocial behavior that, for this reason, demands not only the 
replacement of the victim's damage, but the reconstruction (or rescue) of the social pact itself of pursuing a more just and 
solidary society. See: MAIOR, Jorge Luis Souto; MOREIRA, Ranúlio Mendes; SEVERO, Valdete Souto. Dumping Social nas 
relações de trabalho. (Free translation: Dumping in labor relations) 2. ed. São Paulo: Ltr, 2014. p. 151. 

354 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. (Free translation: Access to Court) translated by Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 26-29. 
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Social damage, as a legal category,355 in addition to being effectively applied to socially reprehensible 

behaviors, arises to compensate for hitherto unsustainable situations of indemnity, especially when 

fundamental rights are violated (such as the case of health, under analysis). 

In fact, the social damage institute already has a wide application in the Brazilian Labor Court356, 

especially to repair damages from antisocial conducts in the labor scenario, which reflects throughout 

society. 

Under the view of the minister Augusto César Leite de Carvalho357, it causes social damage, for 

example, the passenger transport company that demands excessive travel time from the drivers, since such 

conduct causes insecurity on the highways in which they travel, hence increasing the risk of accidents. 

In the present case, it is clear that the right to health provided by private entities is often violated, 

especially by the greed for profits performed by insurers of plans that violate consumer contracts, as well as 

inefficient state control, which prejudices not only those directly affected but also all collectivity. 

In other words, reimbursement through social damage must achieve true social rebalancing, 

especially through punitive character, mainly to give a response to the society, in view of the practice of 

offensive conduct in relation to collective conscience358. 

Lastly, it is worth mentioning that the application of such institute is still timid, although it has 

already been accepted by the civil commentators, through the statement 456 approved by the V Civil Law 

Journey, which recognizes the existence of social damage, verbis: "The expression 'damage' in art. 944359 

cover not only individual, property or non-property damages, but also the social, natural, collective and 

homogeneous individual damages to be claimed by those legitimated to propose collective law suits." 

 

 

3 SOCIAL DAMAGES IN PORTUGAL 

                                                        
355 See argumento developed by BULOS, Jaime Leandro. Dano Social e reparação no Processo Coletivo. (Free translation: Social 

damage and relief in collective law suits.) Curitiba: Ed Prismas, 2015. p. 100. 
356 See case law: (Free translation: MOTION TO REVIEW OF THE UNION-CLAIMANT. INDEMNITY FOR SOCIAL 

DAMAGE - DISREGARD OF HEALTH AND SAFETY STANDARDS AT WORK. (…) The principle of company 
preservation is not incompatible with the recognition and redress of social damages, but must be an important parameter for 
the identification, treatment and quantification of such damages. Compensation for social damages set in the amount of 
R$ 30,000.00, destined to the training of labor in the base place, in occupational health programs, to be defined previously and 
in common agreement between the author union and the Public Ministry of Labor, Proven in the records the actual expense. 
Known magazine feature and provided.) (TST - RR: 18509220105030111, reporting judge: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
date of trial: 23/09/2015, 7st panel, date of official publication: DEJT 23/10/2015). 

357 See: CARVALHO, 2016, p. 303. 
358 On the figure of punitive indemnification in the Brazilian order. See: MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa 

humana: estudos de direito civil. (Free translation: In the measure of the human person: studies of civil law). Rio de Janeiro: 
Renovar, 2010. p. 343-380. 

359 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. (Free translation: The indemnity is measured by the extent of the 
damage.) 
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  In Portuguese doctrine there is no development of social damage in the perspective that is found 

in Brazilian law. However, for some time now, the idea of protecting society through punitive sanctions has 

been foreshadowed.360 

The transgression of the intangible rights of man reaches an interest of a public character, which 

the institute of civil responsibility often fails to encompass. Thus, in these cases, the institute of civil liability 

has a new aspect reflected through techniques of collective or social reparation, by means of the brand new 

institute of social damage.361 

As well as in Brazil, in Portugal social damage is also seen as a new institute, outside the sphere of 

traditional civil liability, in spite of its different origin.362 

In the context of the securitization phenomenon363, Antônio Pinto Monteiro explained that the 

necessity to protect the victims of the technological revolution of the modern world contributed to a change 

in the direction of civil liability. 

The author explains364 that it was with the consecration of guarantee funds (intended to reimburse 

the damage when the person liable for the damage is unknown, not insured or if the insurance company 

fails) that the process originated for the constitution of a collective redress mechanism, complementary to 

individual liability. 

                                                        
360 On the subject, see: ANTUNES, Henrique Sousa. Da inclusão do lucro ilícito e de efeitos punitivos entre as consequências da 

responsabilidade civil extracontratual: a sua legitimação pelo dano. (Free translation: The inclusion of unlawful profits and 
punitive effects between the consequences of non-contractual civil liability: their legitimation for damage.) Coimbra: Coimbra 
Editora, 2011. p. 551-579. See the punitive aspect of the sanction by Júlio Gomes, when paralleling the punitive damages 
developed in the United States. See: GOMES, Júlio Manuel Vieira. Uma função punitiva para a responsabilidade civil e uma 
função reparatória para a responsabilidade penal? (Free translation: A punitive function for civil liability and a reparatory 
function for criminal liability?) In: Revista de Direito e Economia. a. 15, p. 105-144, 1989. In the perspective of comparative 
law, the most long-standing mechanism for safeguarding individual interests is the American class action, characterized in this 
point by punitive damages, correctly translated as punitive damages. For more, see: SOUSA, Miguel Teixeira de. A tutela 
jurisdicional dos interesses difusos no direito português. (Free translation: The jurisdictional protection of natural interests in 
Portuguese law.) 2016. Available at: <https://sites.google.com/site/ippcivil/recursos-bibliograficos/5-papers>. Accessed on 
August 13, 2016. 

361 The social damage is nonetheless non-pecuniary damage. Thus, a parallel can be made here to article 496, paragraph 1, of the 
Portuguese Civil Code, which explicitly explains non-patrimonial damages. 

362 See: MONTEIRO, Antônio Pinto. Cláusulas limitativas e de exclusão de responsabilidade civil. (Free translation: Limitation 
clauses and of exclusion of civil liability) Coimbra: Coimbra Editora, 1985. p. 58 et seq. 

363 It is important to highlight the understanding of Antônio Pinto Monteiro regarding insurance law. In summary: the insurance 
contract brought a peculiarity to civil liability: it left the injured individual to bear the indemnity giving way to a community 
(insurance company). On the other hand, the insurer distributes the risks by the insured group, and, in the end, the consumer 
himself pays for these costs, translating into a certain socialization of responsibility. See: MONTEIRO, 198b5, p. 59-63. See 
also on the phenomenon in CORDEIRO, 2016, p. 136 et seq. 

364 See: MONTEIRO, 1985, p. 59-63. 
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In fact, such mechanism has risen with Viney365, which reverberated that the reparatory function366, 

already present in civil liability, should be transposed to mechanisms for collective reparation, especially if 

used in a sanctioning manner.367 

 Better: before the widespread use of insurance techniques and the urgent need to protect citizens, 

Monteiro368 addresses the cases in which harm does not only affect the individual but also society, being the 

first Portuguese commentator to bring the expression "social damages". 

 Similar to Brazil, the idea of social damages embodied in the concept of punitive damages emerged 

from the phenomenon of dematerialization of civil law and the need to protect the fundamental rights of 

citizens, consubstantiating a real social imperative369 to repair damages. 

 In practice, the social harm institute is not yet used expressly in Portugal. What exists, in fact, is 

the similarity of the object that the social damage protects with that protected by the popular action 

regarding the right to health. Thus, in a propositional way, let us see how this institute could be pleaded 

through popular actions. 

 The institute of class action is constitutionally insured by article 52, result of the revision due at the 

year of 1997. Its object is the defense of natural interests, that is, the refraction in each individual of 

community interests, global and collectively considered370. 

In this flow of protection to society, Teixeira de Sousa371 explains that these rights belong to each 

and every one of the community, a group or a class, but they are not subject to personal appropriation by 

any of these subjects. Cappelletti372 summarizes that natural rights are at the same time of all and no one. 

                                                        
365 As regards the non-exclusivity of criminal law for the exercise of sanctioning functions, see VINEY, Geneviève. Introduction à 

la Reponsabilité. Paris: LGDJ, 1995. p. 122-123. 
366 Professor Antônio Pinto Monteiro explains that the traditional application of private penalties for preventive purposes has not 

had a desired effect, either by the imprecise and fluid outlines of their own nature. 
367 As is well known, despite the fact that Portuguese case law has not effectively upheld punitive damages, it is true that in specific 

cases, such as traffic accidents and offenses, honor and name assign the mixed nature to compensation for non-pecuniary 
damage. See: Judgment of the Supreme Court of Justice of Portugal 99 to 391. Reporting judge Garcia Marques. Date of 
publication: 01/26/1999; Also see the ruling issued by the Supreme Court of Justice in 287/10.0 TBMIR. S1, Reporting judge 
Maria Clara Sottomayor. Date of publication: 02/25/2014. In practice, damage is calculated by observing the following targets: 
observance of the agent's degree of fault and his economic situation (articles 494 and 496, paragraph 3), the degree of guilt of 
those responsible in cases of rights of return, according to art. 497 (2) and reducing or excluding compensation in cases of fault 
of the injured party (art. 570). 

368 MONTEIRO, 1985, p. 59-63. See also on the phenomenon in CORDEIRO, 2016, p. 136 et seq. 
369 CHICORRO, Maria Manuela Ramalho Sousa. O Contrato de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel. (Free 

translation: The Obligatory Automobile Liability Insurance Agreement.) Coimbra: Coimbra Book Publisher, 2010, pag. 33 et 
seq. See also the idea in the trial of Court of Appeal of Coimbra No. 597/11.0TBTNV.C1. Reporting judge Henrique Antunes. 
Date of trial: 16/09/2014. 

370 See CANOTILHO, 2007, p. 698. At the same understanding, see: MIRANDA; MEDEIROS, 2010, p.1035. Also see 
ANDRADE, 2012, p. 385 et seq. 

371 SOUSA, 2016. Mesmo sentido, veja: LEITAO, Luis Menezes. A responsabilidade civil por danos causados ao ambiente. (Free 
translation: Liability for damage to the environment.) In: Actas do Colóquio “A responsabilidade civil por dano ambiental” 
(Free translation: Civil liability for environmental damage). Lisbon: School of Law, 2009. p. 36. See development on the subject 
by FARINHO, Domingos Miguel Soares. A suspensão de eficácia dos actos administrativos em acão popular. (Free translation: 
The suspension of effectiveness of administrative acts in popular action.) In: Revista da Faculdade de Direto de Lisboa, v. 47, 
n. 2, Coimbra: Coimbra Book Publisher, 2001. p. 990 et seq. 

372 CAPPELLETTI, Mauro. In: Revista de processo, n. 30, 1975. p. 372.  
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 Such law373 provides for the legitimacy of citizens (natural persons) and the collective legitimacy of 

associations to defend specific interests, as well as the right to claim in favor of the injured party or injured 

parties, the corresponding indemnity to promote the prevention, cessation or judicial prosecution of 

violations on public health (guaranteed by Article 64 of the Portuguese Constitution). 

 In this tone, the right to health is shared by all citizens who are part of the community, understood 

from a substantive perspective374. It is legitimate, therefore, all those who can enjoy it and who are affected, 

within a civic solidarity375, by the injuries376 inflicted to it. 

 That is to say, where the legal position of individuals deriving from fundamental rights (in this case, 

the right to health) is concerned, the legal system confers on it a genuine right of defense based on the 

legitimate claim to obtain the desired protection of a particular good by the State377. That is to say, a 

fundamental right judicially actionable378, which received qualified constitutional protection. 

As to the pecuniary value that may be claimed, it can be understood in two ways. If there is a 

particular injury, the value of the damage is individualized, and the citizen must be duly repaired. In return, 

if there is damage to the community, regardless of who is the author of the demand (citizen or associations), 

the value is fixed to the community379. 

In other words, the damage has a mixed nature380: it is born in the individual violation by affectation 

of the level of enjoyment of a right that can be enjoyed, but its financial translation must be destined to 

promote the right to health itself381. 

                                                        
373 It can be seen the popular action with indemnity function, class action of preventive function of infractions, with nullifying 

function of infractions and even with repressive function inherent to the perpetrators of the infractions. 
374 See GOMES, Carla Amado. D quixote, cidadão do mundo: da apoliticidade da legitimidade popular para defesa de interesses 

transindividuais. (Free translation: D quixote, citizen of the world: from the non-political content of popular legitimacy to the 
defense of transindividual interests.) In: Textos dispersos de direito do ambiente. v. 2. Lisboa: AAFDL, 2008. p. 17. 

375 Interpretation can be extensive to the associations. 
376 Miguel Teixeira de Sousa adds that the protection of natural interests in the Portuguese legal system is carried out through a 

representative proceeding, that is, through a process in which the author assumes the representation of all other holders of a 
natural interest and in which, as a consequence of that representation, those holders will benefit from a favorable judgment 
obtained in the case if they are not excluded from that representation by means of an opting-out (see article 19, no. 1, L 83/95, 
31/8) . See: SOUSA, 2016. 

377 On the books of authority of the rule of protection and development of the matter, see: SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do 
acto administrativo perfeito. (Free translation: In search of the perfect administrative act.) Coimbra: Almedina, 2003. p. 234-
240. 

378 For more, see CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 699. 
379 For more see: GOMES, Carla Amado. Accao pública e accao popular na defesa do ambiente: reflexões breves. (Free translation: 

Public action and class action in the defense of the environment: brief reflections.) In: ATHAYDE, Augusto de et al. (Coord.). 
Studies in tribute to Professor Diogo Freitas do Amaral. Coimbra: Almedina, 2010. p. 1200 and 1201. See CANOTILHO; 
MOREIRA, 2007, p. 699 et seq. Professor Miguel Teixeira de Sousa understands that the global indemnity can be destined to 
a fund constituted to indemnify the injured individually and to those that will be in the future. See in SOUSA, 2003, p. 165-166. 

380 For more, see: GOMES, 2010, p. 1200-1201. 
381 As to the question of the destination of the total compensation, in case the situation can not be restored, the Portuguese doctrine, 

illuminated by article 22, paragraph 5 of Law 83/95, states that the Court must verify the best destination to be given to the 
amount, and can follow the example of the US class action fluid recovery. The Portuguese book of authority is unanimous in 
the sense that the money coming from non-patrimonial damage caused to the environment must be used for policies inherent 
in the matter. Note that in 1887/04-1, in the face of the pollution of two sources, the rapporteur confirmed the conviction in 
non-patrimonial damages reverted to the municipal council, in order to disseminate information on environmental legislation, 
citizens' rights in Promotion of a healthy environment, procedural expedients to which any citizen can resort in case of violation 
of the environment, advantages of establishing associative structures for the defense of certain places, namely Ave River, or 
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In the present case, for example, at the time when there is a widespread and unrestricted violation 

of social law by health insurers, it is the right to health382 that is being infringed. 

What is observed in the Portuguese daily life383, regarding the violation of the right to health, it is 

verified is uncommon the handling of collective demands in the private health area. In fact, there are 

individualized actions pertaining to health insurers seeking to protect contractual rights, specific to demand. 

Thus, through class action, social harm may be the missing tool to repress practices of this nature. 

 

4. APPLICABILITY OF SOCIAL DAMAGE TO THE RIGHT TO HEALTH 

 The subjective public right384 to health represents the legal prerogative of the Republic, extending 

its reach to all persons, and imposing on the State385 the obligation to render integral assistance. 

 Here, the understanding of the State includes the Union, the State, the Federal District and the 

Municipalities, since the jurisdiction over the responsibility of the Public Power is common, according to 

article 23, section II of the Brazilian Federal Constitution. 

 As already mentioned, in recognizing the importance of providing the health service to citizens 

and at the same time the impossibility of doing so in the best way, the legislator predicted that health care 

would also be granted to private initiative. Moreover, it is stressed that the provision of health services, even 

when performed by private individuals, continues to be a public service, compelling the provider to carry 

out his activities according to the Administration's precepts, that is, freedom in the contractual sphere by 

the insurer is mitigated. 

 Here the phenomenon of the constitutionalization386 of civil law is made present, when the person 

(insured) prevails over the thing (object of the contract), or rather, the primacy of the person, during each 

                                                        
otherwise understood by the board, but always Linked to environmental problems. See: Trial 1887/04-1, issued by the Court 
of Appeal of Guimarães, reporting judge Vieira e Cunha, dated: 11/17/2004. 

382 Mutatis mutandis, Menezes Cordeiro anticipates that the need for the punitive function of non-pecuniary damage, when moral 
values such as health are in vogue. See: CORDEIRO, Antônio Menezes. Da responsabilidade civil dos Administradores das 
Sociedades Comerciais. (Free translation: The civil liability of the Directors of the Companies.) Lisboa: Lex, 1997. p. 482 et seq. 

383 As a rule, citizens, when they have problems with health insurers, seek the system of mediation of conflicts. See the statistics in: 
<https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/1794/Relat_rio_RECS_2015.pdf> e 
<https://www.ers.pt/pages/18?news_id=1374>, ambos acessados em 29 de agosto de 2016. 

384 See entry of judgment issued by the Brazilian Federal Supreme Court, RE 267.612 – RS, DJU 23/08/2000, Reporting judge: 
Min. Celso de Mello. 

385 See article 88 of CF 88: "Health is the right of all and the duty of the State, guaranteed by social and economic policies aimed at 
reducing the risk of disease and other diseases and universal and equal access to actions and services for promotion, protection 
and recovery." (Free translation). 

386 In Civil Law founded by the Constitution, the prevalence and precedence must be attributed to existential relations, not to 
property rights. More than that: in the so-called civil-constitutional law, there can be no legal norm that is not interpreted in the 
light of the Constitution and that it does not conform with the fundamental principles. On the phenomenon of the 
constitutionalization of civil law, see: MORAES, 2010, p.30-31 and 400 et seq .; RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. O 
fenômeno da constitucionalização do direito: seus efeitos sobre o direito civil. (Free translation: The phenomenon of the 
constitutionalization of law: its effects on civil law.) In: TEPEDINO, Gustavo (Coord.). Direito Civil Constitucional. 
Florianópolis: Editorial Concept, 2014. p. 547-561. Gustavo Tepedino criticizes the Brazilian resilience in not approximating 
the constitutional right to civil law. For more: TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e relações de direito civil na 
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dogmatic elaboration, in each interpretation of the norm. In other words, to the extent that a greater social 

dimension is attributed to private relations, of course, the space of negotiating autonomy is diminished.387 

Given the poor public service rendered by the State derived in particular from the absence of 

resources and basic problems of lack of doctors and supply of medicines, almost 25% of the Brazilian 

population sought the health plan operators and insurers.388 

 However, what was to be at least the attempt to resolve part of the state's duty to provide health 

care with dignity has become an aggravating factor to the judiciary. This is because the Judiciary389 was 

overloaded with demands of all kinds regarding the provision of health services by insurers, from those 

inherent to denials of coverage, amounts of monthly payments and readjustments, through contracts and 

regulations, among others. 

 In fact, the focus on health is the profusion of repetitive actions stemming from contractual 

noncompliance by insurers, resulting in a greater volume of work for the administration of justice, in a 

veritable vicious cycle.390 

 It is not only a question of mere contractual non-compliance by health insurers with consumers. 

Far beyond that. This involves the linking of private entities391 to the horizontal effectiveness of fundamental 

social rights, in particular the right to health. It implies that as a State, all private entities are subject to a duty 

not to prejudice or impede the exercise of fundamental rights.392 

                                                        
experiência brasileira(Free translation: Constitutional norms and civil law relations in the Brazilian experience.) In: Temas de 
direito civil. Volume 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 24; See also: TARTUCE, 2014, p. 141. 

387 LOBO, Paulo. Contratos. (Free translation: Contracts.) São Paulo: Saraiva, 2011. p. 61 et seq. Professor Fachin understands that 
the phenomenon of constitutionalisation imposes repercussions on legal institutes, which have gained a greater functionality, 
attending to social interests. See: FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. (Free translation: Critical theory of civil 
law.) Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 72 et seq. On the phenomenon of the constitutionalization of private standards, see: 
LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. (Free translation: Civil Liability in Consumer 
Relations.) 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. e-book. P. 83. 

388 Both are health care systems. The practical difference between "insurance" and "plan" is, in principle, in the scope of the contract. 
In health insurance plans the insureds have the medical assistance service provided by the professionals and establishments 
accredited by the operator, usually in periodical books (the plan booklets). They are supervised by ANS - National Agency for 
Supplementary Health, linked to the Ministry of Health and created by Law 9.961 / 00, of 2000. Health insurance provides 
members with free choice of professionals, hospitals and laboratories. The ANS is also the supervisory authority for health 
insurance, responsible for the regulation, control and supervision of supplementary health care activities. See the statistics for 
2016 available at <http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/numeros-do-setor/3434-dados-da-saude-suplementar> accessed 
on August 20, 2016. 

389 The survey carried out by the Group of Research and Documentation of Health Entrepreneurship of the Federal University of 
Rio de Janeiro states that, between the processes located on health (special appeal, writ of mandamus and writ of mandamus) 
between 2010 and 2013, the coverages Of health plans motivated at least half of health care demands. SCHEFFER, Mario. 
Coberturas assistenciais negadas pelos planos e seguros de saúde em ações julgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. (Free translation: Assistance cover denied by health insurance plans and lawsuits judged by the Court of Justice of the 
State of São Paulo). In: Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 14, p. 122-132, 2013. 

390 There were so many repetitive demands on the issue that the Brazilian Superior Court of Justice pacified the issue, with the 
understanding that undue refusal of medical coverage causes moral damages, since it aggravates the context of psychological 
distress and distress suffered by the insured. See: Resp 907718/ES. 3rd panel. Reporting judge Minister Nancy Andrighi. DJE: 
10/20/2008; REsp 1440943/MG, Reporting judge Minister LUIS FELIPE SOLOMÃO, Publication date: DJ 07/04/2015). 

391 From article 18, paragraph 1, of the Portuguese Constitution. Develops the idea: MIRANDA, 2014, p. 292 et seq. In Brazil, see: 
TARTUCE, 2014, p. 141. 

392 From article 18, n.1. CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 385. 
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The legal protection function of the right to health in private relations points to the courts finding 

a fair, adequate solution, instilling in the theory of immediate horizontal efficacy393. The course394 is carried 

out in this way: the magistrate will apply a private law legally positive according to the fundamental rights 

(in the case under study, fundamental social right to health), according to the Federal Constitutional. 

Paulo Mota Pinto395 states that depending on the situation of danger or injury of the protected 

property in question, the duties of protection of these rights will oblige public entities to intervene in 

relations between private individuals, avoiding the inflexibility and rigidity of private relations. 

In this regard, Dirley da Cunha396 emphasizes that the leading and determining force of social rights 

reverses the classic object of legal pretension based on a subjective right: from a claim of omission by the 

public authorities, one moves to a prohibition of omission or a duty to act of State. 

In the case under study, the social damage to health law would be consubstantiated by the number 

of claims for individual damages that reflect the same object (contractual noncompliance by the health 

insurer) and reach results that transcend individuality and reach the community. 

Thus, the State's duty to act397 would be through the application of the theory of social harm by the 

Judiciary as an instrument of response to inertia and negligence sometimes configured by health care 

providers. 

At the same time, in a study398 conducted in São Paulo between 2009 and 2010 on the lawsuits filed 

against private health insurers, it was found that in 88% of the cases, the judgment was favorable to the 

user, compelling the service provider to comply with the contract agreement. This is more than complete 

proof of the defective rendering of the service with the citizens. 

Or rather, from the purely economic perspective, pursuing maximum profit399, it becomes 

advantageous for health insurance insurer to breach the contract, since not all people seek the Judiciary to 

vindicate about extravagant conduct. Thus, timely is the solution outlined by Antônio Junqueira de 

                                                        
393 Idea developed by CANOTILHO, 1997, p. 1156; CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 385. Portuguese jurisprudence has not 

yet found a definitive position on the subject, see judged: judgment 198/85, issue by the Portuguese Constitutional Court, 
reporting judge: Councilmember Cardoso da Costa, 2nd section, date of trial: 05/30/1985. "Irrespective of the precise meaning 
that should be attributed in general, or in the context of other fundamental rights, to the extension of the binding nature of 
such rights also to private entities, that is to say, to private-legal relations (Article 18, section 1 of the Constitution) "; Judgment 
93/92 issued by the Portuguese Constitutional Court. Reporting judge: Councilmember Monteiro Diniz. Date of trial: 
11/03/1992. 

394 CANOTILHO, 1997, p. 1157. 
395 PINTO, Paulo Mota. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado português. (Free translation: The influence 

of fundamental rights on Portuguese private law.) In: MONTEIRO, Antônio Pinto et al. (Org.). Direitos Fundamentais e direito 
privado: Uma perspectiva de direito comparado. (Free translation: Fundamental Rights and Private Law: A Comparative Law 
Perspective.) Coimbra: Almedina, 2007. p. 157. 

396 CUNHA JUNIOR, 2008, p. 692. Vide também CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do 
legislador. (Free translation: The governing body and the legislator.) Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p.365. 

397 See the argument developed by CUNHA JUNIOR, 2008, p. 692 et seq. 
398 SCHEFFER, 2013, p. 122. 
399 SANTOS, Antônio Marques do. Os seguros de saúde. (Free translation: The health insurance) In: Direito da Saúde e Bioética, 

Lisboa, 1996. p. 236. 
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Azevedo400, prescribing the possibility, in situations like this, to apply indemnification with punitive 

punishment. 

In other words, at the moment when a large amount is arbitrated401, the Judiciary prohibits that 

such practices continue happening and damaging the provision of the service in an appropriate way. 

5 CONCLUSION 

  The study herein approached, in a unique way, the application of the institute of social damage to 

the pragmatic reality of social rights to health in Brazil, provided by private health insurers, without 

forgetting to oppose it to the Portuguese system. 

 Furthermore, it got explicit as well that what seemed to be an alternative solution or at least a 

complementary one to the Brazilian health system, through the private initiative, didn´t achieve the expected 

efficiency. 

 The scientific research has brought to light that a big part of the demands regarding health in the 

judiciary power is reflect of the reluctant and relapse posture of the health insurers, which even with a court 

order still excuse themselves from following the contract correctly. 

 Finally, in the face of this unfortunate scenario in the private provision of public service, the present 

work wanted to expose that one alternative to the problem would be the judiciary power to shelter the 

institute of the social damage, with the purpose of severely punishing and restricting health insurers that 

reasonless ignore the contracts, harming the right to health inserted in the Brazilian Constitution. 

                                                        
400 In this sense, it is worth to analyse a paradigmatic decision issued by the Court of Justice of the State of São Paulo: “PLANO 
DE SAÚDE. Pedido de cobertura para internação. Sentença que julgou procedente pedido feito pelo segurado, determinado que, 
por se tratar de situação de emergência, fosse dada a devida cobertura, ainda que dentro do prazo de carência, mantida. DANO 
MORAL. Caracterização em razão da peculiaridade de se cuidar de paciente acometido por infarto, com a recusa de atendimento 
e, consequentemente, procura de outro hospital em situação nitidamente aflitiva. DANO SOCIAL. Caracterização. Necessidade de 
se coibir prática de reiteradas recusas ao cumprimento de contratos de seguro saúde, a propósito de hipóteses reiteradamente 
analisadas e decididas. Indenização com caráter expressamente punitivo, no valor de um milhão de reais, que não se confunde com 
a destinada ao segurado, revertida ao Hospital das Clínicas de São Paulo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Configuração pelo caráter 
protelatório do recurso. Aplicação de multa. Recurso da seguradora desprovido e do segurado provido em parte. (TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N. 0027158-
41.2010.8.26.0564 – SÃO BERNARDO DO CAMPO, VOTO N. 18512, RELATOR: TEIXEIRA LEITE, JULGAMENTO: 
18/07/2013).” Free translation: "HEALTH INSURANCE. Request for coverage for hospitalization. Judgment that deemed a 
request made by the insured, determined that, because it was an emergency situation, adequate coverage was given, even if within 
the grace period, maintained. MORAL DAMAGE. Characterization due to the peculiarity of caring for a patient suffering from 
myocardial infarction, refusal of care and, consequently, seeking another hospital in a clearly distressing situation. SOCIAL 
DAMAGE. Description. The need to curb the practice of repeated refusals to comply with health insurance contracts, regarding 
hypotheses repeatedly analyzed and decided. Indemnification with an expressly punitive nature, in the amount of one million of 
reais, which cannot be confused with that destined to the insured, reverted to the Hospital das Clínicas de São Paulo. BAD FAITH'S 
LITIGATION. Configuration by the delaying tactic of the appeal. Application of fine. Appeal of insurer deprived and partially 
insured. (COURT OF JUSTICE OF THE STATE OF SÃO PAULO, FOURTH CHAMBER OF PRIVATE LAW, APPEAL No. 
0027158-41.2010.8.26.0564 - SÃO BERNARDO DO CAMPO, VOTE N. 18512, REPORTING JUDGE: TEIXEIRA LEITE, 
DATE OF TRIAL: 07/18/2013)." 
401 Here lies the interesting reflective character of social damage. That is, the reversal pecuniary arbitrated in condemnation to the 
own society, as it is extracted of the judgment in prominence (note 64), in which the amount was reverted to the “Hospital das 
Clínicas” of São Paulo. 
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 For last but not least, the study proposed that the institute of the social damage should be applied 

in the Portuguese judicial order through popular action and that would indirectly serve to improve the public 

health service. 
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SUMÁRIO: Introdução. 1.  Visão panorâmica da mediação na solução de conflitos 2. Conceitos 
fundamentais e princípios da mediação familiar 2.1 Fundamentos à mediação familiar 3. A proteção do 
Interesse Superior da Criança na Mediação Familiar 3.1. Participação das crianças nas mediações familiares. 
Conclusão. 
 
 
INTRODUÇÃO 

O conflito familiar possui características próprias, porque advém de relação especial entre pessoas 

que, supostamente, tem convívio cotidiano, na intimidade e por longo tempo. Portanto, decorre dessas 

circunstancias que, quando a relação conjugal entra num estágio de “tempestades” e desavenças, muitos 

casais recorrrem ao divórcio, o que não raro, tem consequencias que atingem os filhos.  

No intento de minorar tal repercussão perante os filhos, sem esquecer dos antigos parceiros de uma 

relação na qual se apostou no ideal romântico de “foram felizes para sempre”, no presente estudo, defende-

se que  a mediação familiar pode significar uma forma diferente de tratar do conflito”404, pois traz as partes 

para refletir com maturidade sobre  o cerne da solução do conflito, com auxílio de um terceiro que se 

pretende imparcial, independente e sem  poder de decisão sobre o o dissenso que aflige a todos.  

A rigor, a mediação constitui meio autocompositivo para resolução de litígio, que supõe o apoio de 

um mediador qualificado e, que buscará  promover o diálogo entre as partes, restaurando a comunicação e 

a formulação de novo acordo satisfatório, ou com o mínimo de sofrimento para todos os envolvidos. Como 

se pode depreender, a noção de vencedor e perdedor cede lugar à concepção do acordo construído pelas 

partes. 

Segundo análise de Cruz (2013), “Este meio não seria possível hoje, se não tivesse existido uma 

mudança de paradigma no que concerne à lente pelo que os Estados olham hoje para estes conflitos.” Ela 

explica que nessa vertente, o fenômeno social de construção da igualdade dos cônjuges e a crescente 

privatização do Direito da Família permitiram que fossem mais valorizadas a “voluntas” dos cônjuges.  

Com esse suporte, ao reconhecer a igualdade entre os cônjuges, abre-se uma janela para que exerçam 

a  autonomia para negociar determinados aspetos relacionados com os destinos da  família, mediante 

acordos criativos e adequados à nova realidade. O avanço é de valor inestimável: evita-se a 

                                                        
402 Advogada, professora da Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito e Processo Civil, mestre em Direito 

pela Universidade Estácio de Sá. Doutoranda da Universidade do Minho. E-mail: helenapneves@hotmail.com 
403 Advogada, especialista em direito de família, mestranda em Direito das crianças, família e sucessões pela 

Universidade do Minho. E-mail: rosanecoutopinho@gmail.com 
404  CORSI, MICHELE e SIRIGNAMO, CHIARA, La mediazione Familiare: problemi, prospettive, esperienze, Milano, 
Vita e Pensiero, 1999  
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heterocomposição do litigio, tratando os protagonistas como sujeitos do direito, na concreta  humanização 

do acesso a justiça e da desformalização do divórcio.  

Caminhando nessa estrada inovadora, Anabela Quintanilha405 sustenta que a solução adequada para 

conflitos familiares não é em tribunal, pois tratar de questões do direito de família não é como tratar de 

direito das sociedades.  Os conflitos familiares estão impregnados de peculiaridades que nem sempre se 

enquadram no ambiente objetivo (supostamente neutro) da letra da lei. Por natureza, sua compreensão e 

devido encaminhamento requer análise e abordagem interdisciplinar, com a preciosa cooperação das 

ciências humanas e socais. 

  Admitindo que nem todos os casos são adequados à mediação, a pensadora referida acrescenta 

que é importante veicular a existência de estrutura intermédia, muito fecunda para a solução de diversos 

conflitos, pois muitas pessoas acabam por “prescindir dela sem a conhecer”. 

Na mesma celeuma, insere-se a dificuldade em que a separação de casais envolve dramas como a 

disputa pela guarda do(s) filho(s), ou questões similares, as quais, em alguns casos, se admite a manifestação 

da criança ou adolescente, para expressar seu “desejo” ou “opinião” sobre o assunto, o que requer sobretudo 

preparo técnico e humano do mediador, tendo em vista impedir definitivamente que um problema vivido 

pelos adultos venha a agravar ainda mais seu sofrimento ou prejudicar sua formação.   

Diante desse grave problema, o presente estudo tem os seguintes objetivos:   

Identificar a trajetória da mediação, bem como fundamentos legais e conceituais referentes à 

relevância e aplicação da mediação para solução de conflitos de natureza familiar, na sociedade 

contemporânea.  

Delinear aspectos relativos à formação e preparo interdisciplinar do mediador para atuar em 

conflitos familiares mormente naqueles que envolvem interesses de crianças e adolescentes.   

Analisar possibilidades e limitações à participação de crianças e adolescentes na mediação de 

conflitos familiares que envolvam seus interesses.  

 

1.  VISÃO PANORÂMICA DA MEDIAÇÃO NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS   

Historicamente a mediação se faz presente desde o início da existência dos grupos sociais406, nos 

mais diversos países do mundo e demonstra ser um valioso mecanismo para resolução de conflitos com 

agilidade e satisfação entre as partes. 

A mediação familiar407 surgiu inicialmente em 1974, nos Estados Unidos, pelo J. S. Coogler, 

psicólogo e advogado, em Atlanta, considerado o “Pai” desta prática, pois foi ele um dos primeiros 

estudiosos desse tema. Em 1980, a mediação familiar estendeu-se ao Canadá. 

                                                        
405  QUINTANILHA Ana, Blog Mais Pelo Minho, disponível: http://maispelominho.blogspot.pt/2013/04/o-
lugar-dos-conflitos-familiares-nao-e.html, acessado em 12 de abril de 2017. 
406  Idem 
407  RIBEIRO, Maria Saldanha Pinto, Divórcio - Guarda Conjunta e Mediação Familiar; Edições Pedra Serra, 
Sociedade Editorial, Lda. 

http://maispelominho.blogspot.pt/2013/04/o-lugar-dos-conflitos-familiares-nao-e.html
http://maispelominho.blogspot.pt/2013/04/o-lugar-dos-conflitos-familiares-nao-e.html
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Na Europa a primeira expressão da mediação familiar surge na Grã-Bretanha, designadamente em 

Bristol, em 1976, e alargando posteriormente a rede a todo o país, em razão da elevada taxa de divórcio 

existente lá.  

Posteriormente, a Europa Continental também passou a adotar a mediação familiar nos países como 

a França, Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica, Noruega, Suécia e Andorra, entre muitos outros. 

Na França desde 1988 existe a APMF (Association pour la promotion de la mediation familiale) a 

qual é coordenada por uma comissão integrada por vários países europeus e cujo objetivo é a formação de 

mediadores, bem como a promoção do reconhecimento desta formação junto das autoridades competentes 

de cada Estado, definindo critérios comuns de habilitação profissional para os mediadores europeus. 

           Na Itália, também em 1988, foi criado com o apoio do Município de Milão, o primeiro organismo 

de mediação familiar que propícia deste então um serviço público gratuito de mediação familiar.  

Na Espanha, para além de vários centros de mediação privados, foi criado um serviço municipal de 

mediação familiar público e gratuito, em San Fernando de Henares, Madrid, tendo surgido posteriormente, 

e em resposta ao sucesso destes programas, o anteprojeto de lei de mediação familiar na Catalunha e o 

projeto de lei de mediação familiar na Comunidade Valenciana.  

A União Europeia estabelece várias recomendações, sendo a recomendação R(98)  a que mais 

diretamente interveio no sentido de promover a mediação familiar, ou reforçá-la, como meio adequado de 

resolução de litígios familiares nos Estados Membros.  

Em abril de 2002 foi publicado o Livro Verde408 sobre resolução alternativa de litígios em matéria 

civil e comercial, cujo objetivo visa melhorar o acesso à justiça num ambiente de liberdade e segurança para 

o cidadão.  

Em julho de 2004, a Comissão criou um Código Europeu de Conduta409, para os mediadores, com 

regulação da atividade do mediador, apesar de ser um código de adesão voluntária, especifica os deveres e 

direitos que cabem aos mediadores no desempenho das suas atividades. 

 Em Portugal, no ano de 1993, foi criado o Instituto Português de Mediação familiar, por iniciativa 

conjunta de magistrados, juristas, psicólogos, terapeutas familiares. A Constituição da Republica Portuguesa 

já consagra uma base para a mediação quando estabelece que a lei poderá institucionalizar instrumentos e 

formas de composição não jurisdicional de conflitos (artigo 202.º, n.º 4). Em 1997 e anos seguintes, 

seguiram-se várias recomendações e despachos, até que em 2008, o art. 1774º do código civil sofre alterações 

em razão da lei n° 61/2008, determinando que tanto as conservatórias quanto o tribunal, devam esclarecer 

os cônjuges sobre a existência da medição familiar como uma alternativa para resolução de conflitos.  

                                                        
408  CRUZ, Rossana Martingo, Mediação Familiar – Limites Materiais dos Acordos e o seu Controlo pelas Autoridades, 
Coimbra Editora, 2011. 
409  Idem. 
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Todavia, foi com a lei n°29/2013 de 19 de abril que consagrou a mediação em Portugal, num único 

diploma, definindo mediação, mediador e os princípios inerentes a qualquer procedimento da mediação. A 

mediação poderá ocorrer antes, durante ou após o processo judicial. 

Encontramos importante base legal internacional da Mediação na Recomensação nº 98 e Directiva 

2008/52 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2008. 

 

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS E PRINCÍPIOS DA MEDIAÇÃO FAMILIAR 

 

2.1 Fundamentos à mediação familiar 

 

Mediação familiar constitui procedimento estruturado de gestão de conflitos, que envolve a 

intervenção confidencial e imparcial de um profissional qualificado, atuante no intento de restabelecer a 

comunicação e o diálogo entre as partes. Seu papel é o de levá-las a estabelecer acordos duráveis e coerentes 

com as necessidades de cada parte, preservando-se sempre o superior interesse de crianças e adolescentes, 

em atitude de co-responsabilidade parental410 

A mediação familiar tem como pressuposto um mecanismo de resolução alternativa de litígios 

(RAL), com tendência a grande ascensão mundial, levando vários cônjuges a utilizar esse procedimento em 

razão da sua celeridade, economia e privacidade.  

A mediação de família tem como objetivos o estímulo às partes para que estas tenham mais 

estabilidade familiar para tentarem reduzir antagonismos e agregar estabilização emocional bem como 

aumentar índice de cumprimento de decisões judiciais. 

A mediação é definida como um dos tipos de desjudicialização411, dotada de força executiva e está 

dividida em dois sentidos412 um restrito, em que os cônjuges recorrem como consequência do divórcio e 

outro, no sentido amplo, que abrange partilhas, herança, união de fato, dentre outros.  A mediação familiar 

difere da terapia familiar pois, na primeira, o casal optou pelo divórcio e está na fase de ruptura e na segunda 

pressupoe que o terapeuta conduza o casal a reconciliação. 

A lei 29/2013 trouxe regulamentação autônoma e sistemática, abarcando num único documento, a 

resolução de conflitos por mediação em Portugal, uma vez que antes, existiam apenas, diplomas dispersos 

no ordenamento jurídico.413  

Segundo essa orientação, são três os sistemas públicos: a mediação familiar, a laboral e a penal, e 

um sistema de mediação que funciona no âmbito dos Julgados de Paz, sob a égide da Direcção-Geral de 

                                                        
410  VILELA, Sandra Regina. Guarda Compartilhada: Psicologia e Direito em prol do bem-estar infantil. In: SILVA, D.M.P. 

(coord.) Psique Ciência & Vida – edição especial Psicologia Jurídica. São Paulo: Escala, ano i, n.5., 2007, p.23. 
411 MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; SILVEIRA, Anarita Araujo da. Outras formas de dizer o Direito. In: WARAT, 

Luiz Aleberto. Em nome do acordo: a mediação no Direito. Buenos Aires: angra Impresiones, 1998 
412 CRUZ; Rossana Martingo,  Mediação Familiar – Limites materiais dos acordos e o seu controlo pelas autoridades. 1ª 

Edição, Coimbra Editora, 2011. 
413  CEBOLA, Catia Marques, IMED - Revista Brasileira de Direito, 11(2): 53-65, jul.-dez. 2015 - ISSN 2238-

0604, disponível: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdf,  acessado em 12 de abril de 
2017 

https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdf


256 

 

Política de Justiça. No conjunto, representam uma diversificação de serviços, com o objetivo de aumentar 

as possibilidades de recurso à mediação por qualquer cidadão. Numa tentativa de síntese, pode-se afirmar 

que os princípios norteadores da mediação em Portugal encontram-se positivados na Lei n° 29/2013, no 

capítulo II (artigos 4º ao 9º): o princípio da voluntariedade, da confidencialidade, da igualdade e da 

imparcialidade, da independência, da competência e da responsabilidade e por fim, o da executoriedade. 

O artigo 2º n° 2 alinea a e b, define  mediação e mediador nos seguintes termos:  

a) Mediação - forma de resolução alternativa de litígios, realizada por entidades públicas 
ou privadas, através do qual duas ou mais partes em litígio procuram voluntariamente 
alcançar um acordo com assistência de um mediador de conflitos;  
b) Mediador de conflitos» -um terceiro, imparcial e independente, desprovido de poderes 
de imposição aos mediados, que os auxilia na tentativa de construção de um acordo final 
sobre o objeto do litígio.  

A voluntariedade, tal como definida no art. 4.º, exige  consentimento esclarecido e informado das 

partes para a sua concretização. Por isso,  combinado com o art. 26.º que trata do dever do mediador, 

sublinha a premencia inelutável de esclarecer as partes sobre a natureza, finalidade, princípios fundamentais 

e fases do procedimento de mediação, bem como sobre suas regras. Acrescenta  que a plenitude da 

voluntariedade da mediação envolve não só o potencial de desistência de qualquer das partes, em qualquer 

momento do seu percurso (art. 4.º, n.º 2), mas, sobretudo, que a recusa em iniciar ou prosseguir o 

procedimento de mediação não consubstanciará  violação do dever de cooperação (art. 4.º, n.º 3) 414.  

  É pertinente registrar que o  processo de mediação tem como requisito a boa-fé e a livre decisão  

das partes no sentido de resolver o conflito, mediante acordo, viável e favorável para todos415. 

Por seu turno, a confidencialidade, amparada no art. 5.º, 416 é condição sine qua non da  eficácia, 

porque os mediados precisam  sentir-se seguros, para  manifestar suas declarações e informações, tendo em 

vista a obtenção do acordo final. A falta de confidencialidade levaria as partes à postura defensiva e temerosa, 

o que abre espaço a estratégia de ocultação da informação à parte contrária. 

Conforme palavras textuais de Cruz (2011) 417  , “… no fundo, o que se tenta preservar é a intimidade e 

confiança das partes”, pois o mediador não pode tornar públicas declarações obtidas nas sessões e nem 

informações sobre o litígio e as partes envolvidas; da mesma forma, não pode ser testemunha, perito ou 

mandatário, conforme determina art. 28º.  Caso ocorra a violação do dever de confiabilidade (art. 44° n°2), 

incorrerá no crime tipicado do art. 195° do Código Penal.  

Entretanto, o art. 5º n°3 traz mitigação desse princípio, quando o caso recai sobre questões de 

ordem pública, para assegurar a proteção do superior interesse da criança, a proteção da integridade física 

ou psíquica de qualquer pessoa, ou quando necessário, para efeitos da aplicação ou da execução do acordo 

obtido, por via da mediação, se revelar necessário para a proteção dos referidos interesses. 

                                                        
414 CEBOLA, Catia Marques, IMED - Revista Brasileira de Direito, 11(2): 53-65, jul.-dez. 2015 - ISSN 2238-
0604: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdfacessado em 12 de abril de 2017. 
415  Cruz, Rossana Martingo, Mediação Familiar – Limites Materiais dos Acordos e o seu Controlo pelas Autoridades, 
Coimbra Editora, 2011, pág.76. 
416 CEBOLA, Catia Marques, IMED - Revista Brasileira de Direito, 11(2): 53-65, jul.-dez. 2015 - ISSN 2238-
0604: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdfacessado em 12 de abril de 2017. 
417  CRUZ, Rossana Martingo, Mediação Familiar – Limites Materiais dos Acordos e o seu Controlo pelas 
Autoridades, Coimbra Editora, 2011, pág.76. 

https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdf
https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdf
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 A igualdade e da imparcialidade, explicitadas no art. 6.º, n.º 2, refere-se ao tratamento equitativo 

durante todo o procedimento de mediação, cabendo ao mediador gerir o procedimento de maneira a garantir 

o equilíbrio de poderes entre as partes, mantendo-se imparcial. 

A independência, definida no art. 7.º diz respeito à consagração da independência do mediador, 

pois sua conduta deve ser livre de pressão, seja esta resultante dos seus interesses, valores pessoais ou de 

influências externas (art. 7.º, n.º 2).  Sua conduta deve estar apoiada na neutralidade e  isenção,  características 

essenciais ao exercício da atividade. 

A competência e da responsabilidade, conforme dicção do art. 8.º, visa a promover a qualidade da 

mediação, podendo os mediadores adquirir formação teórico-prática na área específica, nomeadamente 

através de cursos realizados por entidades formadoras certificadas pelo Ministério da Justiça, nos termos 

prescritos no art. 24.º  

O n.º 2 do artigo 8.º, regula a responsabilidade civil do mediador por violação dos deveres inerentes 

ao exercício da sua atividade. Segundo Cebola (2015) 418, a  responsabilidade do mediador não pode ser vista 

como obstáculo à sua atividade ou como medida persecutória, pois é essencial para manter-se a segurança 

e confiabilidade do serviço prestado.  

Por fim, a executoriedade, consonante com o teor do art. 9.º visa a consagrar a efetividade da 

mediação como método de resolução de conflitos, uma vez que o acordo de mediação, desde que 

preenchidos os requisitos enunciados no n.º 1, do art. 9.º, tem força executiva, sem necessidade de 

homologação judicial, como se transcreve a seguir:  

(1) que o litígio possa ser objeto de mediação; (2) que a lei não exija homologação judicial 
no caso concreto; (3) que as partes tenham capacidade para a sua celebração; (4) que a 
mediação se realize nos termos legalmente previstos; (5) que o conteúdo do acordo de 
mediação não viole a ordem pública; (6) que o mediador do acordo final tenha sido um 
profissional inscrito na lista de mediadores de conflitos organizada pelo Ministério da 
Justiça. 

Além dos requisito contemplados na Lei nº 29/2013, Batista (2016) acrescenta a celeridade e a 

flexibilidade. A celeridade é indispensável no procedimento de mediação, uma vez que, o envolvimento 

emocional num conflito traz consigo enormes desgastes, o que pressupõe solução  célere e  eficaz.  Por sua 

vez, a flexibilidade refere-se à inexistência de um padrão, ou modelo único do procedimento de mediação, 

admitindo-se, portanto que os problemas sejam evidenciados de forma flexível com objetivo de se investigar 

a verdadeira origem do conflito para poder construir soluções.  A flexibilidade está aliada à autonomia e 

vontade das partes,  como também, a responsabilidade  incumbida ao mediador na condução do 

procedimento de mediação. 

 

3. A PROTEÇÃO DO INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA NA MEDIAÇÃO FAMILIAR 

O interesse superior da criança traz implícito o pressuposto de que a proteção dos filhos deve 

preponderar sobre quaisquer outras demandas e necessidades.  A expressão melhores condições constitui 

                                                        
418  CEBOLA, Catia Marques, IMED - Revista Brasileira de Direito, 11(2): 53-65, jul.-dez. 2015 - ISSN 2238-
0604: https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdfacessado em 12 de abril de 2017. 

https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JPF_MA_29873.pdf
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cláusula geral, janela aberta a ser preenchida pelo legislador e pelo hermeneuta, no exame do Direito, caso 

a caso.  

Com esse suporte, cabe aos pais compreender que a carência afetiva interfere decisivamente na 

formação da personalidade e desenvolvimento sadio dos filhos419, causando, entre outras consequências, 

problemas de auto-estima, indisciplina, tristeza e revolta. 

Como sabido, a família desempenha papel significativo na formação moral e do caráter de crianças 

e adolescentes, ao mesmo tempo em que os prepara para as responsabilidades futuras.  

Numa vertente de análise interdisciplinar e com fundamento em estudos da Psicologia, sublinha-se 

que, de longa data, Erich Fromm420, em paralelo à importância do amor entre pais e filhos, chama atenção 

aos riscos de sequelas do abandono afetivo do filho, tais como: neurose, histeria, alcoolismo, depressões, 

dentre outras. 

Avançando na reflexão sobre o tema, Eligio Resta421 propõe a abordagem do Direito Fraterno, 

discutida na Europa (em especial na Itália).  Essa perspectiva assenta-se no valor da amizade, na necessidade 

de convívio fraterno, impregnado de um mínimo de humanidade nas relações interpessoais, buscando a 

construção de um Direito mais justo.  O Direto Fraterno resgata a solidariedade como requisito à 

humanização das relações interpessoais.   

O superior interesse da criança ganha voz quando o mediador decide pela participação do menor 

na mediação, sempre de forma cautelosa, preparada e seguindo alguns requisitos. 

 

3.1.  A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS MEDIAÇÕES FAMILIARES 

Em Portugal, a maioria dos casos de  mediação familiar ocorre nos divórcios e em eventos 

transnacionais de rapto de crianças; logo, a principal parte envolvida no litígio que se tenta resolver pelo 

meio alternativo de solução de conflitos é o filho, embora os participantes diretos da mediação sejam os 

cônjuges, ou pais. 

Contudo, dada a peculiaridade do caso admite que o mediador solicite a presença na sessão de 

mediação de terceiros envolvidos no conflito, tais como psicólogos, professores, psicopedagogo, avós, 

babás e até mesmo os próprios filhos. 

Em regra, os menores não participam nas sessões de mediação.  Contudo, a participação das 

crianças nas mediações familiares vem ocorrendo, com o objetivo de permitir à criança expressar sua opinião 

perante os pais com o mediador, partilhar as preocupações, permitindo aos seus responsáveis acesso a 

informação a respeito das suas necessidades, para a formulação do acordo parental.422 

                                                        
419  PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A afetividade como fonte de obrigação jurídica. In: www.conjur.com.br. Acesso em 13 de 

março de 2017, p. 1. 
420  FROMM, Erich. Tradução: Nathanael  C. Caixeiro Ter ou Ser? 4ª ed. Rio de Janeiro: Gen, p. 48-57. 
421  RESTA, Eligio. Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, 

p. 132 a 136. 
422  DRAPKIN, R. and  Bienenfeld, F. 1985. The power of including children in custody mediation. InDivorce 

Mediation: Perspectives on the Field, Edited by: Everett, C.A. everett (ed.), New York: haworth, pp. 63-95, 1985 

http://www.conjur.com.br/
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Porém, a participação da criança deve ser examinada com a máxima cautela, maxime de parte do 

mediador que deve estar atento para impedir qualquer tipo de pressão sobre a criança.  No caso, sua atitude 

deve restringir-se à escuta ou identificação por meios indiretos do interesse ou vontade da criança.   

Sob essa perspectiva, é do maior relevo o respeito ao artigo 12.º da Convenção sobre os Direitos 

da Criança (Resolução 44/25 de 1989), ratificada por Portugal em 1990, quando estabelece que os Estados 

garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre 

as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de 

acordo com a sua idade e maturidade (n.º1). 

Complementarmente, o Regulamento nº 2201/2003 do Conselho de 27 de novembro de 2003 no 

artigo 41º, n º 1, alínea c, estabelece o direito da criança ser ouvida. Também não se pode ignorar o teor do  

artigo 1878.º do Código Civil, artigo 5.º do recente Regime Geral do Processo Tutelar Cível (Lei nº 141/2015 

de 8 de Setembro), os quais igualmente  asseguram à criança  o direito de ser ouvida e de que sua opinião 

seja levada em consideração, nas decisões de qualquer índole que lhe digam respeito. 

Como parece evidente, a participação dos filhos menores nas sessões de mediação tem acolhimento 

em várias disposições legais. Contudo, a doutrina é divergente com relação à vantagem da partipação das 

crianças no procedimento da mediação423. Alguns autores,424 não são favoráveis, pois acreditam que a criança 

poderá ser levada a tomar partido de um dos progenitores, por receio ou constrangimento e, o que é mais 

importante, pelo eventual prejuízo da exposição direta da criança ao litígio.  Em todas essas hipóteses, pode-

se imaginar que sejam duplamente vítimas da dor e consequencias  do conflito parental425.   

Ademais, é oportuno pressupor a dificuldade dos pais em expor seus sentimentos na presença dos 

filhos, ou seu  desapontamento com a escolha dos filhos. Como se referiu, em defesa do melhor interesse 

da criança, todas as situações adversas precisam ser evitadas, através da eficiente atuação do mediador. 

Levando em conta esses previsíveis problemas, a participação das crianças na mediação poderá 

ocorrer em conjunto com os progenitores ou em sessões separadas. 

Nem sempre é recomendada a participação das crianças na mediação, casos como grande 

conflituosidade entre progenitores, contra a vontade dos menores ou em casos de crianças muito pequenas 

e sem capacidade cognitiva.426 

Registre-se que as crianças só devem ser ouvidas quando já exista um acordo prévio e ambos os 

progenitores devem estar de acordo com tal intervenção e normalmente a faixa etária é dos 6 aos 16 anos427. 

                                                        
423  RIBEIRO, Maria Saldanha Pinto, Divorcio: Guarda Conjunta Dos filhos e Mediação Familiar, Lisboa, Pé da 

Serra, 1999, pág. 87 
424   PARKINSON, L., Mediação Familiar, Lisboa, Ágora Comunicação, 2008 e M.Saldanha, Curso de Formação em 

Mediação Familiar, Lisboa, Instituto Português de Mediação Familiar, 2008, p. 102. 
425  BIENENFELD, F. Drapkin. The power of includin children in custody mediation, C.A. Everett (Ed), Divorce 

Mediation: perspectives on the field. New York: Haworth, 1985, págs. 63-95 
426  BESSNER, Ronda, The Voice of the Child in Separation/Divorce mediation and Other Alternative Dispute Resolution 
Processes — A Literature Review, Family, Children and Youth Section, Department of Justice, Canada, 2002, 
<http://www.justice.gc.ca> 
427  POÇAS, Isabel. A participação das crianças na mediação familiar. Separata da Revista da Ordem dos Advogados, 
Ano 73, II/III, Lisboa, 2013, pág. 859 
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Em qualquer circunstancia o filho menor participa da mediação não como parte ativa da tomada de 

decisões 428 mas como terceiro. Por outro lado, no trágico caso de abuso sexual familiar de menor, esse atua 

como parte e a mediação não é admitida em razão da proibição do artigo 48º da Convenção de Istambul, 

em que se destaca a falta de  igualdade entre as partes. 

A mediação familiar realizada com compromisso de toda família, com mediador responsável e 

formação adequada ajudará a todos, em especial pais e filhos, a melhor lidar com a rutura e adaptar às novas 

realidades familiares. 

Nessa direção, é imprescindível a adequada formação do mediador, o que envolve o domínio de 

conhecimentos jurídicos e de ciências humanas e sociais, psicanálise, além de técnicas, jogos, sala específica 

para escuta do menor, entrevistas, que favoreçam a interação, em ambiente de respeito mútuo e, portanto, 

propício ao diálogo, à manifestação de sentimentos e expectativas e propostas.  

O mediador deverá ter formação adequada em dinâmica familiar experiência com trabalho com 

criança, curso de formação em mediação familiar para estabelecer o elo de confiança com o menor e saber 

como colocar as questões pois o menor não pode sentir que está naquela sessão para decidir ou escolher. 

429 

O local da realização da mediação deve ser acolhedor para propiciar uma melhor integração das 

partes envolvidas. 

Aliás, o contributo que os filhos menores podem trazer para a mediação pode, até, 
revelar-se essencial na busca do acordo, pois a sua perspetiva pode ajudar na busca dos 
verdadeiros interesses, desbloqueando as posições que os pais tantas vezes adotam430 
 

São divesas as vantages da participação do menor na mediação: maior qualidade dos acordos, outro 

olhar dos pais: filhos com mais autonomia, direitos e deveres; bem como revelam sentimentos com maior 

facilidade a um terceiro neutro. 

A criança com capacidade de discernimento tem o direito de exprimir sua opnião nas questões 

familiares: 

A Mediação Familiar deve tomar como prioridade a compreensão e abordagem 
apropriada dos paradoxos que caracterizam os seres humanos, suas interações e as raízes 
dos sofrimentos que os afligem. Com tamanha responsabilidade, espera-se que o 
mediador tenha habilidade suficiente para entender a estrutura e a dinâmica do contexto 
familiar e os papeis (reais e simbólicos) de cada membro nesse contexto, sobretudo a 
criança.  Nessa linha de análise, cumpre admitir que a criança não é página em branco, 
nem projeção dos pais, mas um interlocutor que pressiona no sentido de impulsionar os 
membros da família ao desenvolvimento431. 

 

CONCLUSÃO 

Depois de uma trajetória de conflitos familiares levados aos tribunais, em que casais constrangidos 

precisavam expor sua intimidade e vulnerabilidade, a mediação familiar passa a ser reconhecida como 

                                                        
428  Idem, pág. 860 
429  Idem, pág. 858 
430 CRUZ, Rossana Martingo. Alguns desafios na prática da mediação familiar . Disponível em 

http://www.adfas.org.br/admin/upload/conteudo/27092016%20RossanaMartingo.pdf 
431  GROENINGA, Giselle Câmara e BARBOSA, Águida Arruda. Separata de Curso Intensivo de Mediação. São 

Paulo, 2003, p. 77. 
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alternativa mais humana e capaz de trazer a lume a construção de solução sem traumas para as disputas, 

quando ocorre o desenlace do casal.   

Em virtude dos dramas humanos que subsistem, não obstante a aplicação da letra fria da lei, 

lentamente a mediação ganha espaço no panorama sociojurídico português (e em outros contextos), 

tentando afirmar-se como método mais indicado de resolução alternativa de litígios no âmbito familiar. 

Embora, a mediação familiar se encontre regulada no mundo ocidental, em Portugal (como em 

outros cenários) a prática ainda esteja embrionária, quer junto do sistema judicial, quer junto da sociedade.  

Para entender esse aparente paradoxo,  não se pode olvidar que a existência de diploma legal de definição e 

regulação da mediação, na esfera pública ou privada representou grande avanço no (re)conhecimento e 

solidificação da mediação em Portugal.  

A obrigatoriedade da mediação e a criação de um regime geral de formação e de responsabilidade 

profissional dos mediadores seriam pontos fundamentais para avalancar a mediação em Portugal.  Sob esse 

ângulo, é crucial  instituir a profissão do mediador, no intento de estabelecer uma prestação de serviço mais 

qualificada, humana e apoiada em alicerces. 

Outra questão que merece ser refletida  é sobre a obrigatoriedade da mediação no sistema jurídico 

Portugues. A mediação em Portugal é apenas voluntária e praticamente não há adesão por parte das famílias 

e em países onde a mediação é obrigatória apresenta resultados mais favoráveis. 

Por todos esses aspectos, entende-se que a mediação familiar já apresentou alguns avanços, 

principalmente, com a criação da Lei nº 29/2013, mas ainda precisa desconstruir alguns paradigmas em 

Portugal, tais como, a eficácia do procedimento, a segurança jurídica, o papel do advogado, sua 

obrigatoriedade, dentre outros. 

Somente com o incentivo, a conscientização é que a mediação familiar atingirá seu objetivo que é 

o de promover um descongestionamento dos tribunais, através de um procedimento mais célere e 

económico trilhando um percurso mais digno de melhoria ao acesso à justiça a população portuguesa. A 

mediação é pouco divulgada e muitos não tem conhecimento dessa possibilidade extrajudicial de solução 

dos conflitos. 

Não é redundante assinalar que uma das principais contribuições da mediação resulta da 

reaproximação das partes, para que identifiquem seus conflitos e interesses primordiais, proporcionando-

lhes ainda oportunidade de perceber os diversos ângulos da problemática.  Essa maturidade dificilmente é 

alcançada, quando se preservam posições no litígio, confronto e competição.  Em síntese, pode-se afirmar 

que não existe melhor sentença do que o acordo conquistado pela cooperação das partes. 

Outro ponto a sublinhar é que mediação não deve ser utilizada indiscriminadamente, pois nas 

situações de conflito familiar com violência doméstica, verifica-se de antemão a relação de vulnerabilidade 

de uma pessoa em relação a outra e que muito provavelmente, será difícil construir-se um acordo equitativo 

entre as partes. 

Pensando na prática da mediação familiar, ao conferir ênfase aos aspectos emocionais da crise de 

separação vivida pelas partes, o mediador assume o pressuposto de que as emoções são, ao mesmo tempo, 

parte do problema e de sua solução.  Uma vez delineado o âmago da divergência e seus determinantes, 
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torna-se menos espinhosa a negociação, bem como a identificação das alternativas mais adequadas à 

reorganização de funções, papeis e obrigações da família.432  

Diante de tão complexa e diversa problemática a intermediar,  é crucial que o mediador esteja 

devidamente preparado para detectar e corresponder às reações, aos impulsos, aos mecanismos de defesa, 

angústias, subjacentes aos conflitos e aflições de cada um dos envolvidos.  

Enfrentando problema que deu origem à presente reflexão, cumpre assinalar que como em outros 

casos, nos conflitos de índole familiar, o superior interesse das crianças implica respeitar o direito de ser 

ouvidas, percebendo-as como pessoas reais dotadas de identidade própria, mas particularmente vulneráveis 

quando participam de conflito familiar, anda que indiretamente.    

Por certo, são pessoas capazes de exprimir suas vontades e de participar ativamente da solução de 

situações de conflito que as envolvam. 

Todavia, em nenhuma hipótese a criança deve ser “obrigada” a participar do processo de mediação 

contra sua vontade. As  intervenções a serem realizadas junto a crianças devem ser planejadas e executadas 

com muita cautela e profissionalismo, por meio de mediadores com formação técnica, com experiências de 

convívio respeitoso com o grupo infanto-juvenil.  Tudo isso requer  qualificação sólidamente fundamentada 

tendo em vista a competência crítica para  interagir e conquistar a confiança desse grupo tão vulnerável que 

se depara com sofrimento psíquico de elevada monta. 

Problemática tão complexa e de natureza multidisciplinar requer  legislação que preveja aspectos 

essenciais como, por exemplo, a fiscalização dos mediadores privados com a comprovação da qualificação 

específica, protocolos para nortear a condução da participação de crianças e adolescentes nas mediações 

estabelecendo idade mínima, condições ambientais adequadas para a efetividade dos procedimentos e 

dinâmicas de escuta ou outras formas de investigação das manifestações dos filhos, além da definição de 

circunstancias em que crianças não poderão participar para proteção do superior interesse da criança. 

Como mensagem final, defende-se que a mediação pode constituir alternativa fecunda para que um 

projeto de felicidade até que a morte nos separe não se transforme em peleia entre inimigos que sequer 

podem conviver com civilidade no mesmo ambiente.  Além disso, nos casos que envolvam crianças ou 

adolescentes, seja qual for a metodologia aplicada, em nenhuma hipótese se pode admitir procedimento que 

entre em choque com a garantia do melhor interesse da criança, sobejamente assegurado em diferentes 

diplomas legais de abrangencia local ou internacional...  
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Introduction 

 In this essay using English School lenses, we are going to investigate how Russia’s connections with far 

right of Europe represent a challenge not just for the liberal democracy order in general, but for human 

rights in particular. Both Russia and many far right political parties in Europe like Front Nacional in France, 

Jobbik in Hungary, Golden Dawn in Greece, Ataka in Bulgaria are contesting liberal democracy order of 

Europe. Their alternative form of order, proposed by Russia and which is seen as a good example, worth 

to be followed by many far right political parties of Europe, could be characterized, using Zakaria (1997) 

words, as illiberal.  

      Illiberalism in its definition represents a threat to liberal democracy and human rights because illiberal 

democracy governments are the ones consequently who “hold free elections but do not honor the rule of 

law and the rights of their citizens” (Charles, 1998; Zakaria, 1997).  Zakaria (1997) in his famous article “The 

Rise of Illiberal Democracy”, stated that it is not just the democracy by itself which makes states peaceful 

and benevolent, but just the liberal democracy form is the answer to this formula. Therefore, if there is not 

a protection of individual rights and the centralized power is not constrained by constitutional liberalism, 

the democratic elected government is likely to abuses of power, mostly in diverse societies where there is 

already an ethnic rivalry and conflict. (Zakaria, 1997; Charles, 1998).  

      Therefore, our puzzle in this essay is around the question: How a challenge to liberal democracy 

order in general, from Russia and other far right political parties of Europe, is a challenge to 

Human Right in particular too?  

The importance of this investigation relays on the fact as Beetham (1999:90) stated that “Democracy and 

Human Rights belong firmly together” and that democracy is that system of government which is “most 

likely” to defend human rights (ibdem:90). So, an attack on democracy is an attack on human rights because 

they are interdependent and guarantee each other. 

      In addition to that, the instruments used by the challengers of liberal democracy order are instruments 

against Human Rights because they represent a mixt form of conservative values, adopted to fight against 

the liberalism of moral values and individualistic values, basically fighting the principles of pluralism and 

tolerance in the European Union (EU) which are principles of human rights too. 

 

                Russia’s challenge to Liberal Democracy is a challenge to Human Rights. 

    There were several facts mentioned by an author (Light, 2004: 56) that had to happen to make Russia 

revert to be an ideological power taking a Eurasian identity and turn into a policy of conflict and 

confrontation with Europe and its human rights principles. One of the facts was that, in Lights opinion, 

Russia did not have a fixed identity and ideology and these depended on whether Russia was included or 

excluded from Europe’s expanding project exporting its model of liberal government and human rights 

protection, and the other facts where related to internal political situations in Russia. Therefore, the author 
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continues, exclusion from Europe and internal turmoil could make Russian nationalists to claim that Russia 

has a special mission and this messianism requires an active ideology (ibdem: 56). 

   Even though the 2000’s are known as the years when Russia saw economic prosperity and political stability 

under its new strong leader Vladimir Putin, West’s policies of expanding East into the zone of ex-USSR 

republics that Russia sees as its exclusive zone of influences, have created as many problems as it solved 

even for Western liberal order (Salmin,1998), (Rutland, 2012). The process of entering into the Western 

alliances was accelerated for the Eastern countries which saw the giant neighbor as being potentially 

dangerous and unstable (Salmin,1998), relying on these alliances to guarantee their security (Braun, 2012). 

   The economic crisis which followed in 2008 had put an end to that short economic growth that brought 

internal popularity to Kremlin regime, but it gave enough strength to Moscow so it could start raising 

questions about the current liberal order in which Russia still played a marginal role. In the 1990’s Russia 

did not have the power and will to challenge the West’s hegemonic decision to develop the existing Western 

security systems, based on NATO and the EU, instead of developing a Russian inclusive one, a general 

European system like OSCE (Salmin,1998), then later by the end of 2007, under Putin’s presidency, Russia 

demanded its new place in the international system (Larson and Shevchenko, 2014). 

   Then has Russia taken a Eurasian identity that opposes the European one in terms of values and human 

rights? Well, according to Tsygankov (2016:155) the complexity of values appeared as a result of ontological 

insecurity that Moscow was feeling from the West, while it adopted nationalistic policies to protect itself 

from Western pressures of democratization and protection of human rights. Therefore, a democratic state 

assumes a rotation of power which did not happen in Putin’s Russia where the system looked like a 

democracy but in fact it was just the false faced institutions that were using elections to legitimize this lack 

of power rotation called “Electoral Authoritarianism” (Shekhovtsov, 2015:223). 

   As a result, to preserve the political power and justify the direction at home and abroad Kremlin has opted 

for an ideology described by Tsygankov (2016:155) as “Putin’s State Civilization” a type of ideology that 

positioned Russian as a global defender of conservative values. A weapon against the EU and its liberal and 

tolerant institutions that guarantee the individual freedoms, as in the twenty first century it is shaping a new 

form of confrontation that shifted from the Cold War’s East-West vertical conflict to horizontal 

conservative and traditionalist against liberal, multicultural and transnationalism assessments with their 

tolerant human rights principles (Kaylan, 2014). 

   Russia at the time of this research is almost excluded from European society, suffers from sanctions 

imposed by the West after the Russia’s annexation of Crimean region, which happened, as experts declare, 

to stop NATO and EU expansion in the East. Meanwhile Moscow regime is characterized by some authors 

as a Fascist one not in the ideology sense but it is being defined “as a popular fully authoritarian political 

system with a personalistic dictator and a cult of the leader” (Motyl, 2016:1), which matches with the fascism 

concept. 



268 

 

    Nevertheless, Moscow did not completely abandon Western model of democracy as it provides a high 

level of legitimacy and with this legitimacy more strength coming from the fact that they are reasonably 

democratic (Zakaria 1997). What we witness nowadays in Putin’s Russia, it could be called “Controlled 

Democracy”, described by some authors as a simulation of liberal democracy order and its human right 

freedoms, because there are elections and political parties in opposition, there are some free mass media 

companies, but at the same time there it exists a great concentration of power in Kremlin’s hands, which 

does not allow any operational space for opposition which everyday gets weaker and weaker. Kremlin’s 

political power controls the judicial power and all the big national television companies (Coelho, 2003:3), 

(Shevtsova, 2012).  This form of government is described by Zakaria (1997) as the gravest danger that 

illiberal democracy poses not just to its own people restricting their rights but in general it will discredit 

liberal democracy itself, forming a shadow on democratic governance (Zakaria,1997), undermining the 

credibility of this form of government as the one that protects human rights. 

Human rights protection through civil society and the liberal democratic order. 

    Hence as Russian example proves, holding elections are not enough to get to a liberal democracy order 

that would efficiently protect human rights and therefore, it could empower totalitarian regimes. There is a 

need for a more complex institutional structure that would depict the liberal order and defend human rights. 

A structure composed of several pillars with the most important of all pillars - the civil society (Dahrendorf, 

2005:8). Hereafter, we agree with the authors that the civil society represents an amount of civic activities 

and associations that are regulated but not controlled by the State and it is free to express its point of view 

or even publicly to manifests its different judgment. An active civil society is expected through mobilization 

to contra-balance the anti-liberal inclination of a democratic elected majority (ibdem, 2005:8). 

    In the West’s conception, the civil society is seen as the last source of individual rights and liberties which 

have to be protected against incursions by the State. It represents that self-regulating space of associations 

that are devoted to deliver a necessary buffer against excessive intrusion of the State in the life of the 

individual and it has to dwell in a distinctive space outside the sector of market and the sector of State 

(Roginsky and Shortall, 2009). Therefore, to accomplish these tasks it must be organized and 

institutionalized to some point and be private, which means it needs to be institutionally separated from the 

government and the market (nonprofit) and it must be self-governing without any control from an outside 

force including the state, while the participation in it should be mainly voluntarily (ibdem, 2009). 

   Authors like Bunyan (2014) have conclude that “civil society” is seen as something not yet certain but 

which develops from “…the relations of power between the various institutional forms and interests contesting the public 

sphere” and the term of civil society could be understood as a …political process that engages diverse peoples and institutions in 

solidarity and commitment to a universalizing community based on social justice” (ibdem:551). 

   Considering the conception above that it is a source of individual rights and liberties based on social justice 

which contests the public sphere, in our research we believe that this essential pillar of liberal order troubles 

so much Moscow and its authoritarian regime that failed to provide with these rights and liberties as well as 
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welfare and social justice its citizens (Evans, 2012). With the start of “colored revolution” in the former 

Soviet space, Kremlin started to limit the public sphere by creating state-sponsored organizations like 

“Nashi” or imposing control on the Non-Governmental Organizations(NGOs) in Russia. Accusing the 

West interference in this revolutions to serve its geopolitics interests. Russia after these revolutions adapts 

unofficially a “sovereign democracy” ideology and destroys the opposition political parties and their 

demonstrations (Horvath, 2013:1).  

    Russia does not openly condemn  the idea of  democracy and human rights itself but argues that today, 

the liberal democracy ideology is nothing more than an idealistic idea promoted by the West that does not 

defend human rights principles but in fact defends some realistic and strategic interests to guarantee that no 

other regional blocks arise to challenge and compete with the American global structure 

(Laruelle,2015:3).The Kremlin’s rhetoric is not just about Washington’s pretending to promote an idealistic 

idea of liberal democracy and human rights so it could reassure its military, economic and industrial 

supremacy but also, Kremlin criticizes the liberal idea itself (promoted by the West) in the segment of 

liberalism of moral values and individualistic values (ibdem:3). 

   Therefore, this liberalism of moral values and individualistic values is based on the principles of pluralism 

and tolerance in the EU, being an important part of human rights principles that made possible new 

ideologies in families such as same sex union, single parent families which are more visible an acceptable in 

Euro-American societies (Barnard and Spencer, 1998:227), which are being judged by Kremlin as something 

immoral and shameful that is corrupting the youth. Thus, considering that, Russia has passed the anti-gay 

propaganda law, in its effort to promote the traditional Russian Orthodox Church values over the values of 

the West (The Guardian, 2013). 

 The Russian’s connections with far-right parties and their impact on human rights and liberal 

order. 

   These contra-values of conventional family and respect for a traditional religious model are also 

recognized by the far right of Europe that are claiming a more conservative society. Russia in this sense, 

represents a perfect example with its similar principles and ethics. The leader of the far right party “Front 

Nacional” in France, Marine Le Pen admires Kremlin policies as they weight on the idea of an ‘Eternal 

Russia’ that has conservative values and morals which according to Le Pen, were almost disappearing in 

France and in Europe (Servettaz 2014). 

   In our opinion not just the Russia’s protection of conservative values represents a threat to liberal 

democracy order and individual freedoms of human rights that Europe has achieved so far, but also, through 

this rhetoric mentioned above, Moscow receives admiration and support from European far right 

movements and parties, and in return, Kremlin provides them with political and  even financial support that 

are helping them to get real political power. 

   The concern with these relations comes when we define the far right and their ideology since by the term 

of ‘far right’ of Europe, we mean to describe right-wing nationalist and populist parties and movements that 
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have ultra-right conservative ideologies and are well known for their opposition to immigration and are 

radical nationalists. Although we can differentiate the far right from fascism, many elements of fascism were 

present in far right ideologies. Accordingly, these political parties which were driven by anti-elitism and 

economic protectionism, are characterized as xenophobic and promote an aggressive nationalism (Juhásza 

et al. 2014).  

    Even though the most successful far right party of Europe like FN of Marine Le Pen try to moderate 

their oratory in order to get more votes by appearing more respectable, we still associate the far right with 

islamophobia, radical nationalism and racism (Shekhovtsov, 2015). Therefore, approving with other 

researchers on the issue (Hutmacher, 2012), far-right parties represent a threat to liberal democracy and to 

fundamental values of a multicultural and tolerant Europe that is based on human rights principles, while 

their xenophobic views and ultra-nationalism ideas could jeopardize the domestic and regional peace (Juhász 

et al. 2014). 

    In our research by term of “far-right” parties we describe an extensive variety of ultraconservative right 

wing political parties and groups such as the extreme far right party of Jobbik in Hungary, the right-wing 

populist Freedom Party of Austria, the extreme right party of Ataka, in Bulgaria, the far-right Front Nacional 

party in France and the neo-Nazi political party Golden Dawn in Greece. We chose these particular 

examples of far right parties because they received in 2014 national elections a considerable amount of votes 

in their country and in the European elections and all these parties mentioned above are considered to be 

pro-Russian and are looking at Russia as an example and an alternative to the West’s model of tolerance and 

freedoms (Political Capital Institute, 2014). 

    The internal challenge to liberal democracy order and human rights from far right parties first appeared 

in the 1980’s when they began receiving votes at the national elections. Since then these political parties 

were associated many times with fascist movements of 1930`s although many scholars disagree with this 

comparison. Their challenge to the liberal open society of Europe consist in them seeing ethnic differences 

as something basic, undisputable and hypothetically destructive features of political life. They play on 

cultural dimension of politics which comes at the expenses of economic dimension, making them to adopt 

a much stricter position on immigration comparing with other mainstream conservative parties, seeking this 

way the votes of citizens that define themselves as nationalists and consider the immigration and the 

freedom of movement that other outside individuals have, a threat to their country (Art, 2013). 

    There were different reasons mentioned by Art (2013) why this political parties appeared inside the EU 

liberal order in the first place. It has been argued that their rise came together with the transformation of 

the EU states from ethnically homogenous to multiethnic states which had adopted many immigrant 

workers around the world to fill their domestic labor shortages, these later led to cultural divisions and raised 

questions related to national identity of these countries. At the same time the transformation and 

secularization of Europe together with the economic transition from manufacturing to a service one, it gave 
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rise to the phenomenon of electoral nonalignment of voters called by Art “flouting voters” and the far right 

with its anti-immigrant and populist messages was able to capture most of them (ibdem, 2013). 

    What is certain is that from the beginning these political parties were not taken seriously by the main 

stream parties and their fringe status did not raise any concern in the Western societies but recent national 

and EU elections have proved that many far right parties are getting more and more votes and real political 

power. Their relations with Russia are seen by specialists in the area like Laruelle (2015), as some tactical 

alliances because they are sharing the same enemy which are the EU institutions that meant to protect 

human rights and liberalism of moral and individualistic values which  are incorporated in the human rights 

principles. 

                                                            

                                                         Conclusion.  

 We can conclude that, using the English School lenses because it focuses on institutionalized practices and 

shared expectations in international society, and the general effects of these practices and expectations are 

equivalent to a universal structure of international order. And looking at these far right-Russia’s connections 

and the challenge this represents to liberal democratic order and to the principles of human rights. We can 

agree that the liberal practices of defending human rights and freedoms and the expectations to act this way 

in international society, equals to a structure of liberal order based on principles of human rights. The 

changes in these most fundamental shared practices of protecting human right and expectations to do so 

are then also potentially changes of relevance to international liberal order (Sterling-Folker, 2006:313). 

      The Russia’s connections with far right of Europe, besides other purposes, serve as the beginning for 

new shared practices and expectations, less democratic (less freedoms) and more illiberal (anti-human rights) 

that are changing the structure of liberal order with its thick norms of human rights. Since Russia fears its 

isolation from the West’s liberal society which is pushing Kremlin to liberal democratization and protection 

of human rights, through these connections, both sides (the far right too) are trying to change the existing 

shared liberal values, norms and rules that incorporate the protection of human rights. The English School 

in its deeper analyzes defends that states and other international actors are disposed, rather than forced, to 

act on the basis of existing practices and to justify their actions accordingly to that shared values, norms and 

rules (ibdem:313) and giving the last ones an illiberal form, these would legitimize both far right and Russia’s 

illiberal attitudes and their actions against human rights in international order. 

Russian’s policies to support far right parties are the means by which Kremlin fights the liberal order and 

human rights, attacking from inside, its system of values, shared rules, norms and standards of morality. 

Thanks to far -right parties influence at the EU level and inside their countries, there are now new illiberal 

practices and expectations inside the liberal order, that jeopardize the future of the order and the biggest 

defender of human rights, the EU block. Far right parties’ actions, political agenda, declarations and views 

are the exact opposite of what EU with human right and liberal order stands for, challenging almost every 

values and principles specified in the article 2 of EU Treaty, questioning whether the Union is anymore 
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founded on “respect for human dignity, freedom, democracy, equality”, or after  their anti-immigrant rhetoric, could 

we say that in EU countries there is a  “respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities”. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A Constituição Federal do Brasil de 1988, visando garantir o amplo acesso à justiça, trouxe, em seus 

direitos fundamentais, a impossibilidade da lei infraconstitucional excluir lesão ou ameaça a direito da 

apreciação do Poder Judiciário. 

 Entende-se que tal direito fundamental deve ser reanalisado, para que se adeque a realidade atual, 

ou seja, o acesso amplo e desregrado ao Poder Judiciário, sem a verificação de outros meios de pacificação 

social, pode condenar o país a uma justiça lenta e ineficaz, exatamente ao oposto do que a norma 

constitucional buscava garantir. 

2 O ACESSO À JUSTIÇA E O DIREITO DE AÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

DE 1988 

 

Não há dúvida de que um Estado Democrático de Direito forte deve vir acompanhado, 

necessariamente, de um Poder Judiciário inclusivo e acessivo, portanto, o Brasil, como uma República 

Democrática de Direito436, não pode se furtar de propiciar aos seus cidadãos acesso à justiça amplo e 

democrático. 

É neste sentido que a Constituição Federal do Brasil de 1988 no art. 5°, inciso XXXV proíbe que a 

lei infraconstitucional vede da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.437 
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Aqui se apresenta um dos principais princípios norteadores da jurisdição brasileira, trata-se do 

princípio a inafastabilidade, ou seja, o referido princípio, positivado na Constituição Federal do Brasil, visa 

impedir que o legislador, em lei infraconstitucional, venha a limitar ou obstar o acesso à ordem jurídica 

(RIBEIRO, 2015). 

A jurisdição é compreendida como uma função estatal, sendo que na Idade Contemporânea os 

governantes reivindicaram para si a função de julgar litígios, que antes era exercida dentro das próprias 

comunidades. Após, no Estado Moderno, os governantes tornaram a jurisdição seu monopólio. (GRECO, 

2015, p. 69). 

Contudo, como veremos, a lei infraconstitucional impõe requisitos para que a jurisdição possa se 

desenvolver e ser efetiva, concretizando-se. 

 

3 O INTERESSE DE AGIR – LIMITE AO EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

AÇÃO? 

 

 Das diversas teorias referentes à ação, o Brasil adotou a teoria eclética de Enrico Tullio Liebman. 

Liebman foi um renomado processualista italiano que imigrou para o Brasil, onde lecionou na Faculdade de 

Direito de São Paulo. O autor adotou a teoria abstrata, contudo, inseriu mais um elemento na sua teoria, 

criando, assim, uma teoria eclética. Nesta teoria, adotada pelo ordenamento processual brasileiro, a ação 

submete-se a condições, ou seja, somente estando presentes as condições previstas na teoria, o juiz estará 

autorizado a proferir sentença de mérito e, no caso de ausência, haverá carência de ação processual, onde o 

juiz proferirá decisão em que afirmará a impossibilidade de vir a decidir o mérito da causa (WAMBIER; 

TALAMINI, 2016, p. 200). 

 Liebman (2001, p. 138) identifica em sua obra que: 

 

[...] as condic ̧ões da ac ̧ão, há pouco mencionadas, são o interesse de agir e a legitimidade. [...] A 

inexiste ̂ncia de apenas uma delas induz à care ̂ncia de ac ̧ão, e pode ser arguida, ou mesmo declarada 

de ofício, em qualquer fase do processo. 

 

 Portanto, o que se verifica é que para o ordenamento jurídico brasileiro, a ação é condicionada a 

apresentar dois requisitos, a legitimidade e o interesse de agir. O presente estudo limitar-se-á a analisar a 

problemática do interesse de agir. 

 O interesse de agir, como condição da ação, explica-se pelo fato de que para que ocorra a 

disponibilização do aparato judicial pelo Estado, deve-se justificar a necessidade de sua utilização pelo 

interessado, bem como a adequação do meio utilizado para o fim proposto. (LIMA, 2015, p.461). 

 Para que se verifique a existência do interesse de agir, a parte deve necessariamente, demonstrar que 

há necessidade e utilidade para a pretensão alegada. Para o presente estudo, mostra-se imprescindível 

compreender a obrigatoriedade de se apresentar a existência da necessidade. Para Alexandre Freitas Câmara 

                                                        
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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(2016, p. 36), “haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo 

demandante não puder se dar independentemente do processo”.  

 Compreende-se necessário que tenhamos um controle sobre o cumrpimento das normas e que haja 

um órgão responsável para que seu não comprimento possa ser questionado, quanto a isso nos aponta 

Abelha (2016, p. 33) que  

 

Assim, quando a norma concreta não é espontaneamente cumprida (e ainda bem que normalmente 
ela é cumprida pela sociedade) instaura-se um conflito na sociedade e faz-se necessário que aquele 
conflito seja dirimido para que seja restaurada a paz social. Um dos métodos de solução dos 
conflitos é o estatal, que é realizado pela necessidadede se percorrer um processo judicial, que deve 
ser democrático e justo. E que fique bem claro que quando se diz que um dos métodos é o processo 
judicial, isso quer dizer que existem outras formas de resolução de conflitos que também podem 
alcançar – e normalmente alcançam com rendimento superior ao estatal – a sonhada paz social.  
  

  

O fato da Constituição Federal reconhecer o princípio da inafastabilidade no art. 5º, XXXV, este 

não as desobriga ao cumprimento às condições da ação e dos pressupostos processuais legalmente 

estabelecidos (MORAES, 1998, p. 197). 

 Importante ressaltar que este entendimento não é unânime. 

 

Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá 
interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios 
alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse 
por essas vias alternativas (NEVES, 2016, p. 75). 

 

 Com a devida vênia, ousamos discordar com Neves, eis que não há limitação, do direito de ação, 

mas sim regulamentação, como é o caso de previsão legal de que o acesso ao Judiciário somente se dá se a 

parte for assistida por advogado (salvo nos casos dos Juizados Especiais e Justiça do Trabalho) e necessidade 

do pagamento de custas (salvo nos Juizados Especiais, em primeira instancia e mediante concessão de 

assistência judiciária gratuita). Ainda, as vías alternativas, conforme menciona Neves (mediação, conciliação 

etc…), não podem mais ser compreendidas como vías alternativas, especialmente após a vigência do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, devendo-se analisá-as como vías primárias para o acesso ao aparato 

judicial, como veremos no próximo item. 

 

 

 

 

4 O MODELO MULTIPORTAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

 A partir do Novo CPC com o modelo multiportas, a conciliação, mediação deixaram de ser vias 

alternativas e se tornaram vias principais, inclusive, no nosso entendimento, vias de acesso ao aparato 

judicial. 
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Como já temos falado em diversas oportunidades, a via judicial deve estar sempre aberta, mas isso 
não significa que deva ser acessada como primeira opção. Seu uso deve ser subsidiário, de forma a 
evitar a sobrecarga do sistema, o que leva, inexoravelmente, ao comprometimento da efetividade e 
da celeridade da prestação jurisdicional. (PINHO; STANCATI, 2016, p. 26). 

 

Nesse sentido, ainda Pinho e Stancati (2016, p.20),  ressaltam: 

 

Sem dúvida, o acesso à Justiça é direito social básico dos indivíduos, direito este que não deve se 
restringir aos limites do acesso aos órgãos judiciais e ao aparelho judiciário estatal; deve, sim, ser 
compreendido como um efetivo acesso à ordem jurídica justa.  

 

 É necessário se pensar em uma justiça multiportas, devido ao fato de não se falar apenas em uma 

única via de solução dos conflitos, pois existem outras formas que de acordo com o caso concreto podem 

ser aplicadas para se chegar ao acesso a justiça. (DIDIER JR.; ZANETI JR., 2016, p. 36) 

 Deve-se atentar para o fato de que o acesso à Justiça se difere de acesso ao Judiciário, pois enquanto 

o primeiro se destaca por ser aquele meio que possibilite chegar a uma solução justa, o segundo aborda 

sobre a impossibilidade que existe de se afastar a análise do Judiciário quando a pessoa sinta o seu direito 

lesado. (ÁLVAREZ; HIGHTON; JASSAN, 1996, p. 28) 

 Diante disso, sugere-se uma nova releitura do princípio de acesso ao Judiciário oriundo quando da 

escrita da Constituição Federal Brasileira, em 1988, o termo que se vê da leitura do art. 5º, XXXV, é que do 

Poder Judiciário não se excluirá a apreciação do direito que for lesionado ou ameaçado. A nova visão 

necessária é uma interpretação aberta da norma constitucional, diante da justiça das multiportas, 

possibilitando-se interpretar o dispositivo com um novo olhar, o olhar voltado para o acesso a Justiça e não 

somente ao Judiciário.  

 Assim, Pinho e Stancati, (2016, p.21) aponta que se precisa pensar em reestruturar as velhas regras 

processuais, com a "revisão e aprimoramento, com o intuito de que constituam instrumento cada vez mais 

eficaz rumo ao processo justo.”, ou seja, precisa-se pensar em novos instrumentos que possibilitem o real 

acesso a Justiça.  

 O acesso a Justiça multiportas possibilita, desde que utilizado o meio adequado para cada conflito, 

que as pessoas encontrem a pacificação do seu conflito de modo a permitir que as partes encontrem a justiça 

e não venham a acionar o Judiciário em outro momento. (WATANABE, 2003, p. 46) 

 Pode-se dizer que até mesmo em âmbito privado poderíamos ter a possibilidade da busca pela 

Justiça, uma vez que as novas discussões sobre mediação e conciliação abrem espaço para se visualizar essas 

ações em esferas extrajudiciais. (PINHO, STANCATI, 2016, p.23). 

E nesse sentido aponta Greco (2015, p. 69-70). 

 

No nosso tempo, no estágio de desenvolvimento das relações Estado-cidadão a que os europeus 
chegaram após a Segunda Guerra e a que nós chegamos com a Constituição de 1988, muitos 
entendem que a jurisdição não precisa ser necessariamente uma função estatal, porque a 
composição de litígios e a tutela de interesses particulares podem ser exercidas por outros meios, 
por outros órgãos, como os órgãos internos de solução de conflitos, estruturados dentro da própria 
Administração Pública, compostos de agentes dotados de efetiva independência, e até por sujeitos 
privados, seja por meio da arbitragem, seja pela justiça interna das associações.  
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 A justiça multiportas visa além da solução do conflito aparente que está colocado pelas partes, 

aplicando-se  o meio correto, pode-se visualizar a real resolução do problema apresentado, conforme aponta 

Bacellar (2011, p. 8): 

 

Analizando apenas os limites da “lide procesual”, na maioria das vezes não há satisfação dos 
verdadeiros intereses do jurisdicionado. Em outras palavras, pode-se dizer que somente a resolução 
integral do conflito (lide sociológica) conduz à pacificação social; não basta resolver a lide procesual 
– aquilo que foi trazido pelos advogados ao proceso – se os verdadeiros intereses que motivaram 
as partes a litigar não forem identificados e resolvidos. 

 

 Assim, demonstra-se importante que o interesse de agir deve estar presente e devem as partes, 

devendo o Estado incentivar as partes ao uso da justiça multiportas, de acordo com as problemáticas que 

queiram solucionar, podendo dessa forma, apresentar-se um melhor desenvolvimento para o verdadeiro 

acesso à justiça e consequentemente a pacificação social. 

 

5 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

Diante das problemáticas apresentadas, verifica-se que a exigência do interesse de agir como 

condição da ação, visa regrar e não limitar o direito ao acesso à justiça. 

Uma visão moderna de justiça não pode estar presa que a ideia de pacificação social pode vir tão 

apenas pelo Poder Judiciário, mediante a imposição de uma decisão de um terceiro imparcial ao conflito. 

É neste sentido que a exigência de comprovação do interesse de agir, mediante a demonstração de 

prova de tentativa de solução do conflito, utilizando um dos meios não adversariais de resolução de conflito 

(conciliação, negociação, mediação, etc...), deve ser imposta como condição de ação, sob pena de acesso 

desregrado ao judiciário, causando o abarrotamento da justiça, tornando-a lenta e ineficaz. 

Portanto, conclui-se que o princípio do acesso à justiça insculpido na Constituição Federal do Brasil 

no art. 5º, inciso XXXV, deve ser analisado sob um prisma moderno, considerando a realidade atual do 

Brasil, abraçando a possibilidade de uma justiça multiportas. 
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Situación actual 

 

De conformidad con el Informe sobre infancia y conflicto armado correspondiente al año  2013, 

hay pruebas que evidencian que numerosos grupos armados están reclutando y utilizando niños en Siria 

con fines bélicos439 pero este fenómeno no es exclusivo de esta república árabe, también lo han hecho 

los talibanes en su lucha contra la coalición internacional en 2007; Al Qaeda en el Magreb Islámico y 

Ansar al Dine; Hamas y Hezbollah; y como señala Palacián de Inda440 el más mediático grupo nigeriano, 

Boko Haram, que también utiliza niños y niñas para sembrar el terror. 

 

Se cree que desde esa fecha la tendencia no ha hecho sino incrementarse, de tal modo que la 

infancia se ha convertido en un “nuevo” campo de batalla que se materializa en una cifra incierta de 

víctimas y de victimarios que no deja de crecer, ni en Siria ni en el resto de los conflictos en el mundo.  

 

Se calcula que más de 300. 000 niños y niñas menores de 18 años participan actualmente en 

unidades de combate tanto de las fuerzas gubernamentales como de la oposición armada en más de 30 

                                                        
438 Profesor Asociado Universidad Carlos III de Madrid. 
439 Report of the Secretary-General to the Security Council. Document: A/68/878–S/2014/339. 
 
440PALACIÁN DE INDA, B. “Los cachorros del Daesh” en Documento de Análisis del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos nº 26.2015.p.1. 
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países, en particular, en el norte de Uganda, Liberia, la República Democrática del Congo, Burundi, 

Angola, el Iraq, Afganistán y Chechenia441. 

 

 

Niños soldado 

 

Se entenderá442 por niño o niña soldado toda persona menor de 18 años que forme parte de 

cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; 

y toda persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos cuando ello no sea en condición 

de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas y a quienes se haya reclutado con fines sexuales 

o para obligarlas a casarse.  

Los dos Protocolos adicionales de la Convención de Ginebra establecen los 15 años como la 

edad mínima de reclutamiento y participación en hostilidades; así como los cuatro Convenios de Ginebra 

de 1949 que ofrecen protección a los niños y niñas afectados por conflictos armados de forma más 

general. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que la conscripción o el 

reclutamiento de niños u niñas menores de 15 años en fuerzas o grupos armados nacionales o su 

utilización para participar activamente en cualquier tipo de hostilidades es un crimen de guerra.  

El Estatuto garantiza a la Corte jurisdicción sobre este delito. Como consecuencia de su 

ratificación, los Estados deben incorporar la prohibición del reclutamiento de niños y niñas menores en 

su legislación nacional. 

Al efecto se haría necesario distinguir entre combatientes menores de edad y niños soldado443. 

Así en el primero se incluyen de manera exclusiva los menores que participan directamente en las 

hostilidades, y en el último se incluyen todos los menores que de manera voluntaria o forzada sirven a 

una de las partes en calidad de auxiliar, cocinero, informante, guía, cargador, esposa forzada, esclava 

forzada, etc… 

 

Los principios de París444 reconocen que en el caso de las niñas estas pueden unirse a fuerzas o 

grupos armados para escapar de violencia sexual o de género, el matrimonio temprano u otras prácticas 

dañinas. 

                                                        
441 COMISIÓN DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN. Propuesta de Resolución de fecha 18 de junio de 2003 presentada de 

conformidad con el artículo 104 bis del Reglamento sobre la trata de niños y los niños soldados. Apartado F.  
442Principios de Ciudad del Cabo, 27 de abril de 1997. 
 
443 VALENCIA VILLA, A. Derecho Internacional Humanitario, conceptos básicos. Infracciones en el conflicto armado colombiano. 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007.p. 424 y stes. 
 
444 Oficina del Secretario General para la cuestión de los niños y niñas en caso de conflicto armado. Los principios de 
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El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados445 establece que los Estados partes adoptarán todas las 

medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe 

directamente en hostilidades446 así como porque no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas 

a ningún menor de 18 años447.  

Asimismo448, los Estados parte elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento 

voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del 

artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados 

en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen 

derecho a una protección especial.  

 

Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales 

de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que: “a) Ese 

reclutamiento sea auténticamente voluntario; b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres 

o de quienes tengan la custodia legal;  c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio 

militar; d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional”.  

En ningún caso449, los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado 

podrán, ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.  

 

Peores formas de trabajo infantil 

 

El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, del año 1999 (número 182) de la 

Organización Internacional del Trabajo establece el principio de que las peores formas de trabajo infantil 

no pueden ser toleradas por los Estados Miembros, con independencia de su nivel de desarrollo o sus 

circunstancias nacionales, y por lo tanto deben ser objeto de eliminación450. 

                                                        
París, Principios y directrices sobre los niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados 2007.p. 26 punto 6.29. 
 
445 Adoptado por la Asamblea General  de Naciones Unidas en Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. 
Entrada en vigor: 12 de febrero de 2002. 
 
446 Artículo 1. 
 
447Artículo 2. 
 
448 Artículo 3. 
 
449 Artículo 4. 
 
450 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Niños en trabajos peligrosos: Lo que sabemos, Lo que debemos 
hacer. Ginebra, 2011. p.7. “El número total de niños que realizan trabajos peligrosos es de 115 millones (estimaciones de 2008) Esta 
cifra representa más del 7 por ciento de todos los niños de 5 a 17 años de edad. La proporción varía de forma significativa en función del 
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El Convenio núm. 182 enumera en detalle, en su artículo 3, los tipos de trabajo que están 

prohibidos para los menores de 18 años, en particular todas las formas de esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la prostitución y la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, las 

actividades ilícitas y los trabajos peligrosos451.   

 

Así, establece en su artículo 3° como "peores formas de trabajo infantil”:” a) Todas las formas de 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados. b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía 

o actuaciones pornográficas. c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, 

en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. d) 

El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad 

o la moralidad de los niños”.  

 

Ámbito de aplicación 

 

El Convenio núm. 182 tiene un ámbito de aplicación amplio, ya que se aplica a todos los menores 

de 18 años de edad452.  

 

El Convenio se aplica por igual a los niños y a las niñas, con independencia de que los menores  

trabajen en relación de dependencia o por cuenta propia, al trabajo legal e ilegal, así como a los 

ciudadanos y a los no ciudadanos.  

 

El Convenio núm. 182 se funda en el  principio según el cual ciertas formas de trabajo infantil 

son tan intolerables que no puede haber excepciones a esa edad. Como hemos señalado, las definiciones 

de las peores formas de trabajo infantil  se enuncian en el artículo 3 tienen carácter  universal y se aplican 

de manera uniforme en todos los países que han ratificado el Convenio.  

 

Conscripción militar como peor forma de trabajo infantil 

                                                        
grupo de edad. Si bien menos de un tercio de los niños trabajadores de 5 a 14 años actualmente realizan un trabajo peligroso y casi la mitad 
del total de niños trabajadores de 15 a 17 años lo hacen en actividades clasificadas como peligrosas”. 
 
451 Organización Internacional del Trabajo.  Una alianza global contra el trabajo forzoso. Ginebra, 2005.p.7: “El trabajo forzoso 
también es una de las peores formas de trabajo infantil, según la definición de dicho concepto contenida en el Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), de la OIT. El trabajo infantil es equiparable al trabajo forzoso no sólo cuando una tercera persona 
fuerza a niños, en tanto que individuos de pleno derecho, a trabajar bajo la amenaza de una pena, sino también cuando un niño desempeña 
un trabajo forzoso que le ha sido impuesto por su familia”. 
 
452 El artículo 2 establece  que: “a los efectos del presente Convenio, el término «niño» designa a toda persona menos de 18 años”. 
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La conscripción militar es un fenómeno característico de los conflictos armados, así como de 

las situaciones posteriores a los  mismos y, por lo general, tiene una fuerte dimensión de género. Por 

ejemplo, los hombres y los niños varones son objeto de trata con el fin de suministrar combatientes para 

complementar las fuerzas de combate453.  

 

Los conflictos armados también aumentan el riesgo de que las mujeres y las niñas sean víctimas 

de explotación sexual, lo que incluye ser secuestradas y sometidas a la esclavitud sexual o la prostitución 

forzada. Esas víctimas pueden ser transportadas a través de fronteras internacionales antes de ser 

vendidas y sometidas a trata en otros países o regiones7. También pueden ser objeto de trata con fines 

de trabajo forzoso para los ejércitos y los grupos armados. 

 

En el Derecho Internacional vinculante para España454, el trabajo no sólo comprende cualquier 

actividad laboral productiva reglada o no (agrícola, industrial, de servicios, doméstica, etc…) si no 

también otras actividades de naturaleza bien distinta como la recluta de menores para intervenir en 

conflictos armados o para la comisión de hechos constitutivos de delitos. 

 

                                                        
453 GIAMMARINARO, M.G. NACIONES UNIDAS. Consejo de Derechos Humanos. Informe de 
la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Documento: A/HRC/29/38. 
Párrafo 15. 
 
454 Convenio de la OIT 1999 “Sobre las peores formas de trabajo infantil”. 
 
PARLAMENTO EUROPEO. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra el 
tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE. La lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones 
exteriores de la UE. Documento nº 2015/2340(INI). Tendencias de la trata de seres humanos en el mundo 2º:”Considera 
asimismo que la trata de seres humanos debe comprenderse de forma holística, atendiendo no solo a la explotación sexual, sino también al 
trabajo forzado, al tráfico de órganos, a la mendicidad forzada, al matrimonio forzado, a los niños soldados y al tráfico de bebés”. 
 
En el contexto de la Unión se ha intentado que sea una prioridad política. Así, COMISIÓN DE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN de fecha 18 de junio de 2003 presentada de conformidad con 
el artículo 104 bis del Reglamento sobre la trata de niños y los niños soldados. Apartado 4: “Subraya que la lucha contra 
la trata de niños y la utilización de niños soldados debe constituir una prioridad política para la Unión Europea que habrá de traducirse, 
en los arbitrajes presupuestarios, en una asignación presupuestaria adecuada con cargo a una línea específica que habrá de crearse a fin de 
reforzar la eficacia y la comprensibilidad de las medidas de la Unión en este ámbito, así como en el marco del FED y, sobre todo, de sus 
asignaciones regionales”. 
 

PARLAMENTO EUROPEO. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra el 
tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE. La lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones 
exteriores de la UE. Documento nº 2015/2340(INI). Diferentes formas de explotación. Párrafo 36: “Pida a la Unión 
que prosiga sus esfuerzos dirigidos a luchar contra el fenómeno de los niños soldado, en particular prestando ayuda a los gobiernos locales 
y a los grupos de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno a la hora de abordar esta cuestión, que adopte medidas encaminadas a 
impedir el futuro reclutamiento y el empleo de menores como soldados, que apoye el desarrollo de normas de protección de la infancia, 
incluida la tipificación como delito del reclutamiento de menores, y que movilice los recursos necesarios para reforzar la resiliencia y los 
entornos protectores para los menores; pide a la Unión y a los terceros países que ratifiquen y apliquen las normas internacionales 
pertinentes, incluido el Protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de menores en los conflictos armados”. 
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Las conclusiones propuestas con miras a la adopción del Convenio núm. 182 que se examinaron 

en la 86.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1998 no incluían originalmente el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados como una de las 

peores formas de trabajo infantil455,  pese a ello, el  Convenio nº 182 de la OIT sobre las peores formas 

de trabajo infantil incluye el reclutamiento forzado y obligatorio de los niños y niñas en los conflictos 

armados como una de las peores formas de trabajo infantil456 

 

La prohibición contenida en el artículo 3 párrafo a), del Convenio se aplica tanto a las fuerzas 

armadas oficiales como a otros grupos armados. No obstante, cabe recordar que el artículo 3, a), prohíbe 

únicamente el reclutamiento forzoso u obligatorio de personas menores de 18 años y no incluye el 

reclutamiento voluntario de personas menores de 18 años para ser utilizadas en conflictos armados.  

 

El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados457 establece que los Estados partes adoptarán todas las 

medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe 

directamente en hostilidades458 así como porque no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas 

a ningún menor de 18 años459.  

 

Asimismo460, los Estados parte elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento 

voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del 

artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados 

en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen 

derecho a una protección especial.  

 

                                                        
455 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Trabajo infantil. Ginebra. 1998, págs. 173 a 177. 
456 Artículo 3: “A los efectos del presente Convenio, la expresión «las peores formas de trabajo infantil» abarca: a) todas las formas de 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y 
el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. 
PARLAMENTO EUROPEO. Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra el 
tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE. La lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones 
exteriores de la UE. Documento nº 2015/2340(INI). Párrafo T: “Considerando que se calcula en 300 000 el número de niños que 
participan en conflictos armados en todo el mundo; que la trata de niños en África, con el fin de hacer de ellos niños soldados, es la más 
elevada del mundo”. 
457 Adoptado por la Asamblea General  de Naciones Unidas en Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000. 
Entrada en vigor: 12 de febrero de 2002. 
 
458 Artículo 1. 
 
459Artículo 2. 
 
460 Artículo 3. 
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Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales 

de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que: “a) Ese 

reclutamiento sea auténticamente voluntario; b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres 

o de quienes tengan la custodia legal;  c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio 

militar; d) Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional”.  

En ningún caso461, los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado 

podrán, ninguna circunstancia, reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.  

La Comisión de la Organización Internacional del Trabajo ha observado que los niños 

usados en conflictos armados no sólo se utilizan como combatientes o para participar 

directamente en las hostilidades. Algunos niños son utilizados también en apoyo de los 

esfuerzos bélicos o pueden combinar todas esas funciones al mismo tiempo. Generalmente son 

asignados a funciones de apoyo como porteadores, espías, cocineros o mensajeros, y las niñas 

son raptadas generalmente con fines sexuales. Si bien estas funciones no están directamente 

comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la prohibición del reclutamiento forzoso u 

obligatorio de personas menores de 18 años para utilizarlas en conflictos armados, pueden ser 

incluidas dentro de la categoría de esclavitud y trabajo forzoso462. 

En esa dirección, el reclutar a un menor para las fuerzas armadas ha sido considerado 

como una forma de esclavitud por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto 

Vargas Areco vs Paraguay de fecha 26 de Septiembre de 2006, basándose en una recomendación 

general sobre la erradicación del reclutamiento y la participación de niños en conflictos 

armados463. En dicha Recomendación la Comisión señala:” pese a que la mayoría de los países 

miembros de la Organización de Estados Americanos establece en su legislación un mínimo de 

18 años para el reclutamiento militar obligatorio, subsisten en este aspecto prácticas violatorias 

de los derechos humanos de los niños que la Comisión considera pura y simplemente 

situaciones similares a la esclavitud y servidumbre forzada464”. 

 

                                                        
461 Artículo 4. 
 
462 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Dar un rostro humano a la globalización. Ginebra, 
2012.p.227. 
 
463 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual, 1999.  
 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Capítulo 6: Recomendación sobre la erradicación 
del reclutamiento y la participación de niños en conflictos armados. 2000. 
 
464 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Capítulo 6: Recomendación sobre la 
erradicación del reclutamiento y la participación de niños en conflictos armados. 2000. 
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INTRODUÇÃO. 1. A DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E A ORGANIZAÇÃO DO PODER LOCAL NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1976. 1.1. AS AUTARQUIAS LOCAIS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

PORTUGUESA NA CONSTITUIÇÃO DE 1976. 1.2. OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA LOCAL, DA 

SUBSIDIARIEDADE E DA DESCENTRALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA. 2. AS COMISSÕES DE COORDENAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 3. INCOMPATIBILIDADE COM A AUTONOMIA LOCAL. 

CONCLUSÃO. 

Introdução466 

A Constituição Portuguesa de 1976 estatui que a organização democrática do Estado compreende a 

existência de autarquias locais, as quais, no continente, são as regiões administrativas, os municípios e as 

freguesias. Como observa J. J. CANOTILHO, na história constitucional portuguesa, aos momentos 

democráticos seguem-se fases de descentralização, enquanto que a centralização marcará os períodos de 

domínio autoritário467. O problema do poder local em Portugal, tradicionalmente identificado com mais 

força na figura dos municípios, cuja existência precede até mesmo a centralização do poder real468, reveste-

se de ainda mais profundidade e complexidade na ordem constitucional vigente. 

Porém, mesmo a consagração da autonomia local, da subsidiariedade e da descentralização democrática, 

como princípios fundamentais da República Portuguesa, não foi suficiente para a concretização dos 

preceitos que regulam a organização democrática do Estado, notadamente, na instituição de um nível 

autárquico supramunicipal, intermédio entre o município e o Estado. Na inexistência das regiões 

administrativas, mesmo após quatro décadas de vigência da Constituição, diversos entes restaram por ocupar 

o espaço cujo protagonismo deveria ser exercido pelas autarquias locais regionais. Em especial, em um vetor 

contrário ao eleito pela Constituição, o próprio Estado, mediante serviços desconcentrados da 

Administração, passou a exercer tarefas de planejamento, coordenação e apoio às ações dos municípios, 

cujas atribuições, ao nível regional, cabem, precipuamente, às regiões administrativas. 

                                                        
465 Mestrando em ciências jurídico-políticas, especialidade direito administrativo, da Universidade de Lisboa. Advogado. 
466 O presente estudo está redigido nos termos do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
467 J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª ed., Coimbra, 2003, p. 120. 
468 Ibidem. 
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É sobre essa atuação, hoje materializada nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que 

se dirige o presente estudo. Tais comissões, enquanto serviços desconcentrados da Administração direta, 

têm passado por inovações que merecem reflexão à luz dos conceitos de autonomia local, de subsidiariedade 

e de descentralização democrática. Em especial, dado o âmbito do presente artigo, serão apresentadas 

reflexões a respeito da inadequação de mecanismos de desconcentração administrativa para aprofundar a 

autonomia local, inclusive mesmo que se adote um modelo democrático de escolha nos serviços 

desconcentrados. 

 

1. A descentralização administrativa e a organização do poder local na Constituição de 1976 

O objetivo do presente estudo não é depurar um conceito material e muito menos debater os particularismos 

que o fenômeno da descentralização expressa nos mais diversos ordenamentos. É suficiente compreender 

que traduz fenômenos de divisão do poder, de prestígio aos interesses locais e de técnica organizativa e que 

a sua importância, no ordenamento jurídico português, deve ser observada à luz dos princípios da autonomia 

local, da subsidiariedade e da descentralização administrativa democrática. Antes de debater esses princípios, 

porém, são oportunos breves apontamentos sobre a organização administrativa portuguesa. 

 

1.1. As autarquias locais na organização administrativa portuguesa na Constituição de 1976 

A Constituição Portuguesa estatui que a organização democrática do Estado compreende a existência de 

autarquias locais469, instituídas como pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos para a 

prossecução de interesses próprios das populações respectivas. Conforme expressa disposição 

constitucional, são somente três as categorias de autarquias locais: as regiões administrativas, os municípios 

e as freguesias470. Durante o processo constituinte, a antiga divisão territorial em distritos deu espaço a uma 

nova entidade supramunicipal que passou a ser denominada de região administrativa. 

Para muito além da consagração de um novo nome para a entidade supramunicipal, pela primeira vez surge 

no texto constitucional português a expressão “poder local”471, que nomeia o Título VIII da Constituição 

de 1976 e é adotado em diversas disposições, demonstrando a necessidade imperativa de harmonização da 

intervenção do Estado com a democracia local e o reconhecimento constitucional de uma pluralidade social 

e política.  

Inserida nas disposições constitucionais sobre o poder local, as regiões administrativas, na definição de 

FREITAS DO AMARAL, são autarquias locais supramunicipais que visam a prossecução dos interesses próprios 

das respectivas populações que a lei considere serem mais bem geridos em áreas intermédias entre o escalão 

nacional e o escalão municipal472.  

                                                        
469 O Estado Português é unitário. Destaca JORGE MIRANDA que a unidade do poder político é uma constante em Portugal, com 

mais ou menos descentralização e desconcentração, embora a locução Estado Unitário tenha aparecido primeiramente apenas 
na Constituição de 1911. JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, I, 2ª ed., colab. Maria da Glória Garcia, 
Coimbra, 2010, p. 140. 

470 A expressão utilizada por FREITAS DO AMARAL é a de que a existência das autarquias locais é um imperativo constitucional. DIOGO 

FREITAS DO AMARAL Curso, p. 417. 
471 MARTA PORTOCARRERO, A tutela administrativa sobre as autarquias locais na Constituição de 1976: velhas dúvidas e novos 

desafios, Questões atuais de direito local, Nº 03, Julho/Setembro de 2014, pp. 63-74. 
472 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso, p. 658. 
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A despeito de ainda não terem sido instituídas as regiões administrativas, ao longo das últimas quatro 

décadas o debate sobre regionalização sempre esteve presente, embora ainda concentrado, como realidade, 

no binômio poder local (municípios e freguesias) e poder central. Destaca FREITAS DO AMARAL que, desde 

1969, Portugal continental já conhece uma divisão regional para efeitos de planejamento econômico. Fora 

da lógica da organização local, essas regiões de planejamento eram coordenadas pelas comissões consultivas 

regionais, como circunscrições de administração periférica do Estado, e eram constituídas por quatro 

divisões473. Essas regiões de planejamento subsistem até hoje, agora sob a gestão das Comissões de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional, CCDR, vinculadas ao Ministério do Planeamento e das 

Infraestruturas, em coordenação com os Ministros adjuntos e do Ambiente.  

Desde o insucesso do referendo de 1998474, o debate sobre a regionalização, em vez de estar relacionado à 

instituição das regiões administrativas, tem sido conduzido pelos governos na forma de incremento de 

atribuições e competências às Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, inclusive com a 

proposta de democratização da forma de escolha dos seus dirigentes, o que leva ao questionamento sobre 

a medida em que o papel atribuído a essas comissões se aproxima daquele que deveria ser exercido pelas 

autarquias locais regionais, bem como sobre em que medida se distancia da concretização dos princípios 

constitucionais da descentralização democrática, da autonomia local e da subsidiariedade, os quais serão 

debatidos a seguir. 

 

1.2. Os princípios da autonomia local, da subsidiariedade e da descentralização democrática 

Na Constituição de 1976, como destaca CÂNDIDO DE OLIVEIRA, o princípio da autonomia das autarquias 

locais – ou da autonomia local – é o resultado de uma interpretação de diversos preceitos e dos próprios 

princípios estruturantes da carta, que tem como núcleo o artigo 6°, número 1, o qual, já na redação conferida 

pela Revisão Constitucional de 1997, estatui que “O Estado é unitário e respeita na sua organização e 

funcionamento o regime autonômico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias 

locais e da descentralização democrática da administração pública”475. Para CÂNDIDO DE OLIVEIRA, o 

princípio da autonomia apresenta-se como princípio-chave da administração local, que recebe ampla e densa 

concretização no Título VIII da Parte III da Constituição, embora o seu conceito seja uma discussão que 

permanece aberta, tanto pela atual incapacidade explicativa da sua noção clássica, quanto pela inadequação 

das teorias que propõem a sua superação, ao menos na realidade constitucional portuguesa476. 

                                                        
473 Eram as seguintes: Norte (Porto), Centro (Coimbra), Lisboa (Lisboa), Sul (Évora). 
474 Em 8 de novembro de 1998, foi realizado referendo para a instituição em concreto de 8 (oito) regiões administrativas (Entre 

Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Litoral, Beira Interior, Estremadura e Ribatejo, Lisboa e Setúbal, Alentejo, 
Algarve). Menos de 50% dos eleitores votaram, os quais, em maioria, contra a regionalização (63,52%). A realização do 
referendo seguiu-se à Revisão Constitucional de 1997, que alterou sobremaneira os requisitos para a instituição da região 
administrativa, apontados como um dos grandes obstáculos para a retomada do debate, dadas as dúvidas existentes sobre o 
procedimento e o grau de complexidade que foi imposto. Apesar de ser plenamente possível a realização de novas propostas 
de regionalização, o insucesso do Referendo de 1998 é tido como um profundo golpe no avanço do tema. ANTÓNIO CÂNDIDO 

DE OLIVEIRA, Direito, pp. 344-347.  
475 ANTÓNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA, Direito, p. 79. 
476 Para uma maior contextualização, v. ANTÓNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Direito das Autarquias Locais. 1ª ed., Coimbra, 1993, pp. 

124-183. 
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Desse modo, se, por um lado, a superação do conceito clássico passa pela constatação da profunda 

interdependência de interesses entre todos os níveis da realidade administrativa atual, por outro, não se pode 

perder de vista que dificilmente se relaciona a autonomia sem o poder de decisão próprio conferido às 

comunidades locais477. Por isso é que defende CÂNDIDO DE OLIVEIRA, à luz da ordem constitucional 

vigente, que o conceito de autonomia local seja interpretado como aquele que, ao mesmo tempo, confie à 

administração local a gestão de um conjunto significativo de assuntos, pautado pela autonomia e pela 

proximidade, e também reconheça o direito das autarquias locais de participarem, como intervenientes, nos 

assuntos de nível superior, notadamente aqueles que repercutam no território local, o que exige, 

naturalmente, que as autarquias locais sejam dotadas de órgãos eleitos pela comunidade, de meios 

financeiros, de pessoal e de poder regulamentar, livres de condicionamentos de ordem superior que não seja 

exclusivamente aquele pautado na legalidade478. 

Essa conceituação recebe grande contributo do princípio da subsidiariedade, inserido no artigo 6° da 

Constituição, por ocasião da revisão constitucional de 1997; de acordo com esse princípio, o Estado deve 

ter a seu cargo apenas aqueles interesses que não podem ser melhor atendidos ao nível das regiões 

autônomas ou das autarquias locais. 

A aplicação do princípio da subsidiariedade, assim, está na base de um novo conceito de descentralização, 

que envolve não só a atividade imperativa do Estado, mas também a sua atividade consensual479. Na 

Constituição de 1976, é realçada a tomada de posição por uma orientação descentralizadora, com a recusa 

de qualquer postura que venha a ser executada na promoção da centralização480.  

 

2. As Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional 

As Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, ou CCDR481, foram criadas com o objetivo 

de promover a desconcentração e a descentralização administrativas. Quanto ao primeiro objetivo, mediante 

instrumentos de dinamização, acompanhamento e avaliação do processo ao nível regional da administração 

central. Quanto ao segundo, mediante a descentralização de competências para a administração local.  

A análise do regime legal da CCDR evidencia que se consubstanciam como um serviço desconcentrado do 

Estado com atribuições bastante elásticas, que constitui uma interface com os municípios – tanto em apoio 

quanto em serviços – e que possui mecanismos de participação administrativa integrados não só por 

municípios e outras instituições públicas, mas também por organizações sociais, o que a diferencia 

sobremaneira dos demais serviços desconcentrados e a coloca em uma posição bastante peculiar na 

administração regional do Estado482. Recentemente, o XXI Governo Constitucional de Portugal propôs, 

                                                        
477 Para J. BAPTISTA MACHADO, a capacidade de dar a si próprio uma direção política-administrativa que não é definida pelo Estado 

é justamente um dos critérios que diferencia os entes territoriais autárquicos dos institutos públicos. J. BAPTISTA MACHADO, 
Participação e descentralização, democratização e neutralidade na Constituição de 1976, Coimbra, 1982, p. 9. 

478 ANTÓNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA.  Direito, 2ª ed., p. 120/122. 
479 Ibidem, p. 21. 
480 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, I, 4ª ed., Coimbra, 2016, p. 753. 
481 Sua criação ocorreu com a edição do Decreto-Lei n.º 104/2003, de 23 de Maio, em cumprimento à Lei n.º 16-A/2002, de 31 de 

Maio. O mesmo diploma extinguiu as comissões de coordenação regional e as direções regionais do ambiente e do ordenamento 
do território. 

482 VITAL MOREIRA / ANA CLÁUDIA GUEDES, “Desconcentração Administrativa e Administração Regional do Estado – Documento 
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em seu programa, novas mudanças no modelo de funcionamento da CCDR483. Entende o XXI Governo 

Constitucional que é preciso transformar o modelo de funcionamento estadual, começando pelas estruturas 

que compõem a sua base, mediante o reforço e aprofundamento da autonomia local, a transferência de 

competências do Estado para órgãos mais próximos das pessoas, uma descentralização racionadora484, a 

criação de autarquias metropolitanas, a promoção de cooperação intermunicipal485 e a aposta no incremento 

da legitimação das autarquias locais e da CCDR, o que expõe o debate sobre a inconformidade da via eleita 

com os objetivos propostos.  

 

3. Incompatibilidades com a autonomia local  

A regionalização da Administração do Estado, também denominada de Administração Periférica do Estado, 

realizada mediante mecanismos de desconcentração administrativa, carece, por si, como bem destaca J. 

BAPTISTA MACHADO, de virtualidades descentralizadoras486. Enquanto que a dimensão orgânica da 

Administração desconcentrada é toda informada pelo princípio da hierarquia, em que se encontra, nas 

relações entre o órgão superior e inferior, entre outros, o dever de obediência, o poder disciplinar e o recurso 

hierárquico, na descentralização487 há a criação de um ente público que dispõe de autonomia488 e, quando 

se tratar de descentralização territorial, não só de autonomia administrativa e financeira, mas também de 

autonomia local, pela qual as autarquias locais são investidas do poder e do controle de decidirem sua própria 

orientação político-administrativa489.  

Nesse sentido é que se identifica um fator comum entre a democracia e a descentralização, que é o recurso 

à eleição, pela qual são escolhidos os responsáveis por executar a vontade coletiva regional (local) na 

prossecução dos seus interesses próprios490. Além disso, o tipo de organização, como destaca SÁNCHEZ 

MORÓN, é a maior garantia para a satisfação dos interesses sociais; quanto maior a distância entre interesses 

sociais e a organização, como ocorre na ausência das autarquias locais tal qual previstas na Constituição, 

menor a tendência de prevalecer os interesses dos cidadãos491. 

                                                        
de enquadramento preliminar”, disponível em http://norteemrede.ccdr-
n.pt/planeamento/publicacoes/Texto_Inst_Servicos%20Desc.pdf. Acesso em 09/02/2017. 

483 Programa do XXI Governo Constitucional, disponível em http://www.portugal.gov.pt/media/18268168/programa-do-xxi-
governo.pdf. Acesso em 09/02/2017, cujo título é “Descentralização, base da reforma do Estado”. 

484 Na definição do programa, entendida como aquela que se baseia no princípio da subsidiariedade e tendo sempre em conta o 
melhor interesse dos cidadãos e das empresas que necessitam de uma resposta ágil e adequada por parte da Administração 
Pública. 

485 “As comunidades intermunicipais serão um instrumento de reforço da cooperação Intermunicipal, em articulação com o novo 
modelo de governação regional resultante da democratização das CCDR e da criação de autarquias metropolitanas. Serão 
revistas as atribuições, os órgãos e modelos de governação e de prestação de contas”. Programa do XXI Governo 
Constitucional. 

486 J.BAPTISTA MACHADO, Participação, pp. 5-6. 
487 Nesse sentido é também a doutrina de GUIMARÃES PEDROSA; o autor entende que a descentralização é determinada por dois 

fatores. O primeiro, é a importância das decisões tomadas pelos órgãos descentralizados. O segundo é a solidez de tais decisões. 
Para o autor, é por meio desses critérios que se pode medir a verdadeira importância da descentralização enquanto princípio 
organizativo e real autonomia das entidades descentralizadas. GUIMARÃES PEDROSA, Curso de Sciência da Administração e Direito 
Administrativo, 2.a ed., Coimbra, 1904/1906, pp. 407 e ss. 

488 Ibidem, pp. 6-7. 
489 Ibidem, p. 9. Decerto que esse poder encontra limites, aplicáveis a todas as autarquias locais, referentes à legalidade e à 

Constituição. 
490 J.BAPTISTA MACHADO, Participação, p. 28. 
491 MIGUEL SÁNCHEZ MORÓN, La participación del ciudadano en la administración pública, Madrid, p. 238. 
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Desse modo, o intento de democratizar o modelo de organização das CCDR, embora utilize a expressão, 

não se reveste de qualquer virtude descentralizadora ou concretizadora dos preceitos constitucionais, pois, 

na esteira do que já foi dito, não respeita a autonomia local. Afinal, enquanto serviços desconcentrados da 

Administração central, estão submetidos a uma ampla tutela de mérito e à hierarquia, e não podem dar a si 

próprios uma direção política-administrativa que não for aquela conferida pelo Estado, a qual poderia gerar, 

por sua vez, uma realidade com pluralismo de centros de promoção de interesse público.  

Ao se apresentarem, porém, como serviços que abrangem todo o território, com atribuições quase 

totalmente coincidentes àquelas atribuídas na Constituição às autarquias regionais, com autonomia 

financeira e administrativa, exercendo o papel de interface entre o Estado e os municípios, inclusive na 

elaboração dos planos regionais e na participação dos planos nacionais, com órgãos eleitos pelas respectivas 

populações (mesmo que de forma indireta), as CCDR quase se sobrepõem aos atributos estabelecidos na 

Constituição para as regiões administrativas sem, porém, revestir-se dos valores fundamentais emanados do 

texto constitucional.  

Especialmente no que tange à busca pela promoção do reforço da autonomia local e da legitimação das 

comissões sem a correspondente existência de liberdade decisória para a condução dos próprios interesses, 

e no que tange à defesa da aplicação do princípio da subsidiariedade mediante a mera transferência de 

competências diretamente aos municípios (sem que necessariamente esse seja o nível adequado de gestão 

de alguns interesses ali albergados), mantendo-se, outras, sob a coordenação de serviços desconcentrados 

do Estado, observa-se nas CCDR não mais apenas um modelo de simples contribuição para a formação de 

uma solidariedade de interesses.  

 

Conclusão 

A descentralização expressa fenômenos de divisão do poder, de prestígio aos interesses locais e técnica 

organizativa; em comum a essas manifestações está o reconhecimento de que só há descentralização se 

simultaneamente houver pluralismo de centros de promoção de interesse público. 

A consolidação das CCDR e o protagonismo conferido pelas propostas em andamento evidenciam que as 

iniciativas para o reforço das atribuições das comissões, bem como da democratização na escolha dos seus 

dirigentes, representam um conjunto de escolhas político-administrativas cuja via eleita, pela Constituição 

portuguesa, para a concretização é mediante a existência de regiões administrativas.  

 

 

 

 

Referências bibliográficas 

AMARAL, Diogo Freitas do, Curso de Direito Administrativo, 4ª ed., Coimbra, 2016. 

CANOTILHO, J. J. Gomes de, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7º ed., Coimbra, 2003 

MACHADO, J. Baptista, Participação e descentralização, democratização e neutralidade na Constituição de 1976, 

Coimbra, 1982. 



296 

 

MOREIRA, Vital / GUEDES, Ana Cláudia, “Desconcentração Administrativa e Administração Regional do 

Estado”, disponível em http://norteemrede.ccdr-n.pt/planeamento/publicacoes/ 

Texto_Inst_Servicos%20Desc.pdf. Acesso em 09/02/2017. 

MORÓN, Miguel Sánchez, La participación del ciudadano en la administracion publica, Madrid, 1980. 

MIRANDA, Jorge / MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, I, 2ª ed., colab. Maria da Glória Garcia, 

Coimbra, 2010. 

OLIVEIRA, António Cândido de, Direito das Autarquias Locais. 1ª ed., Coimbra, 1993. 

PEDROSA, A. L. Guimarães, Curso de Sciência da Administração e Direito Administrativo, 2ª ed., Coimbra, 

1904/1906. 

PORTOCARRERO, Marta, A tutela administrativa sobre as autarquias locais na Constituição de 1976, Questões 

atuais de direito local, Nº 3, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



297 

 

O diálogo das fontes do Direito Internacional e o princípio 

anticorrupção - norma de jus cogens? 

 

Paulo Augusto de Oliveira492  

Notas Introdutórias e Contextualização Temática 

 

A sociedade hodierna assiste atônita aos escândalos de corrupção, pública ou privada, cada vez mais 

frequentes em toda a comunidade internacional. Tem-se, assim, infelizmente, a “globalização da corrupção” 

e o aperfeiçoamento de uma verdadeira criminalidade transnacional. 

Os efeitos dessa prática danosa revelam-se cada vez mais catastróficos: sensação generalizada de 

impunidade; insegurança jurídica; descrença nas instituições políticas; fragilização da democracia; aumento 

das desigualdades sociais; evasão de divisas; ineficiência da atividade pública; prejuízo na adoção das politicas 

publicas; desrespeito aos direitos humanos, além de outras tantas consequências nefastas. 

A corrupção revela-se, então, uma ameaça ao harmônico convívio e ao desenvolvimento da 

sociedade internacional. Em razão disso, a luta contra a corrupção vem se postando no centro do 

constitucionalismo internacional global. Em meio a essa grande discussão, bem como, em meio a busca por 

mecanismos e instrumentos hábeis e mais efetivos ao combate a corrupção, questiona-se:  é possível erigir 

o princípio anticorrupção como norma peremptória? Qual seu status como fonte do direito internacional? 

Nesse supedâneo, buscou-se, em um primeiro momento, analisar a consagração das normas de jus 

cogens no cenário do direito internacional, tanto a nível das tratativas internacionais, quanto a interpretação 

do instituto pelas cortes internacionais, notadamente a Corte Internacional de Justiça.  

Em sequência, o estudo do fenômeno da corrupção, as consequências danosas dessa prática, 

sobretudo para os direitos humanos, e a crescente preocupação da sociedade internacional na positivação e 

no “engrandecimento” do princípio anticorrupção, seja no âmbito global, regional ou até interno dos 

Estados.  

Por fim, uma análise mais acurada acerca da importância e das vantagens de se admitir o princípio 

anticorrupção como norma de jus cogens, sobretudo em relação a proteção dos direitos humanos.  

 

1. Jus Cogens 

 

A existência de um conteúdo normativo cogente de direito internacional vem sem mostrando, ao 

longo do tempo, imprescindível, sobretudo pela ótica da humanização do direito internacional. Como 

ressalta Cançado Trindade (2006:04), “a recta ratio tem, como efeito, ao longo dos séculos sempre propugnando por um 

                                                        
492 Doutorando em Direito Público pela Faculdade de Direito de Coimbra (FDUC). Mestre e Especialista em 

Direito Constitucional (FDUC). Professor  (Especialização e Graduação) da Faculdade Baiana de Direito e Gestão 

- BA. 
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direito das gentes verdadeiramente universal. Definitivamente não se pode visualizar a humanidade como sujeito de direito, a 

partir da ótica do estado; o que se impõe é reconhecer os limites do estado, a partir da ótica da humanidade”.  

Todavia, revela-se difícil a caracterização de uma norma como cogente493. Quais elementos e 

conteúdos poderiam levar a caracterização de uma norma como peremptória? Destarte, faz-se 

imprescindível uma incursão teórica e prática acerca da determinação do conteúdo e do alcance das normas 

de jus cogens como possível elemento regulador/norteador da sociedade internacional. 

 

1.1 Jus Cogens: Evolução e Normatização 

 

A consagração do jus cogens no topo da hierarquia das fontes do direito internacional é, com 

certeza, um dos fatores mais importantes para a evolução do Direito Internacional. Forma-se, na concepção 

de Dominique Carreau (1988:66), uma espécie de “supralegalidade internacional”.  

 A admissão de um Direito Internacional imperativo representa “a aceitação da ideia de que a Comunidade 

Internacional se assenta em ‘valores fundamentais’ ou ‘regras básicas494’ que compõem a ‘ordem pública da Comunidade 

Internacional’ ou ‘ordem pública internacional495’, e, que dessa forma obrigam todos os sujeitos do Direito Internacional, 

limitando inclusivamente a liberdade dos Estados e das Organizações Internacionais quer na conclusão de tratados, quer na 

prática de atos unilaterais”496  

 A aceitação da existência do jus cogens é, todavia, muito anterior a sua positivação pela Convenção 

de Viena, em 1969497. 

 

Artigo 53: Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito 

Internacional Geral (jus cogens) 

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito 

Internacional geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional 

geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como 

norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de 

Direito Internacional geral da mesma natureza. 

 

Artigo 64: Superveniência de uma Nova Norma Imperativa de 

Direito Internacional Geral (jus cogens) 

                                                        
493 “The concept os jus cogens is based upon an acceptance os fundamental order or public policy in domestic 

legal orders. Its also reflects is akin to the notion of public order or publicpolicy in domestic legal orders. It also 

reflectsthe influence of natural law thinking. Rules of jus cogens are not new rules of international law as such, It 

is a questionrather of particular and superior quality that is recognized as adhering in existing rules os 

international law”. Malcom Shaw (2014:89). 
494 R. Monaco. (1984:432). 
495 Hermann Mosler.(1980:17). 
496 Fausto de Quadros e André Gonçalves Pereira (2001:278).  
497 Para uma abordagem normativa do jus cogens, Karl ZEMANEK (2011).  
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Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado existente que 

estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se 

 

 Em um olhar histórico, tem-se que a evolução do jus cogens perpassa por grandes juristas498 que 

defenderam a existência de normas imperativas aos Estados, dotadas de valores imprescindíveis ao bom 

convívio da sociedade internacional. No entanto, é, sem sobra de dúvidas, em meados do século XX que a 

concepção de jus cogens toma força. O que se deu, sobretudo, pela consciência de que a ordem jurídica 

internacional deveria ser pautada em valores fundamentais, inderrogáveis, indisponíveis e oponíveis aos 

atores internacionais, independentemente de suas vontades.  

 Esse novo posicionamento é facilmente identificável na evolução do tratamento do tema pelas 

decisões das cortes internacionais, notadamente a Corte Internacional de Justiça.  

 A primeira utilização mais clara, porem ainda tímida, das normas de jus cogens ocorreu em acordão 

proferido pelo Tribunal de Nuremberg no caso Krupp499. Entretanto, em 1951, o instituto teve importante 

utilização no parecer consultivo exarado pela CIJ na análise das reservas sobre a Convenção do 

Genocídio500, nesse caso a Corte considerou que “as origens da Convenção revelam a intenção das Nações Unidas de 

condenar e de reprimir o genocídio como ‘um crime de direito das gentes’ implicando a recusa do direito à existência a grupos 

humanos inteiros”. 

Não obstante essas duas manifestações, é no caso Barcelona Traction501, em 1970, que se materializa 

definitivamente a importância do jus cogens. Nessa ocasião a Corte Internacional de Justiça concluiu que as 

obrigações de um Estado para com outro Estado são distintas das obrigações para a comunidade 

internacional como um todo. “Tais obrigações derivam, no Direito Internacional contemporâneo, da proibição, por 

exemplo, de atos de agressão e genocídio, como também dos princípios e regras que dizem respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, inclusive a proteção contra a escravatura e discriminação racial”  

Sequencialmente, pode-se enumerar, ainda, uma serie de manifestações judiciais502 que enaltecem a 

importância das normas de jus cogens como valores essenciais e que orientam a convivência da sociedade 

internacional, ditando, assim,  uma nova ordem jurídica internacional. 

                                                        
498 Tais como: Hugo Grócio, A. Hefter e George Scelle 
499 Neste caso, as principais acusações e penas referiram-se a crimes de guerra e contra humanidade.  
500 Parecer Consultivo de 28 de maio, Recueil C.I.J., p. 23. 
501 Barcelona Traction, 2 fase , Recueil C.I.J., p. 32.  
502 No caso relativo ao pessoal diplomático e consular dos Estados Unidos em Teerã, a C.I.J. considerou, em 1979, 

que "nenhum Estado tem obrigação de manter relações diplomáticas ou consulares com um outro Estado, mas 

não pode deixar de reconhecer as obrigações imperativas que elas comportam e que estão agora codificadas nas 

Convenções de Viena". No caso das atividades militares e paramilitares na Nicarágua a Corte decidiu, em 1986: 

"os Estados Unidos têm obrigação segundo os termos do artigo 1º das quatro Convenções de Genebra de respeitar 

e fazer respeitar essas Convenções em todas as circunstâncias, pois tal obrigação não decorre das próprias 

Convenções mas de princípios gerais de direito humanitário dos quais as Convenções são apenas a expressão 

concreta" . 
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Tem-se, então que as normas de jus cogens são imperativas503 e hierarquicamente superiores as 

demais fontes do direito internacional504, pela importância do seu conteúdo, bem como, pela necessidade 

de sua regulação pela sociedade internacional.  Ou seja, são universais e superiores a quaisquer tratados ou 

costumes internacionais, formando uma espécie de mínimo legal que assegura a ordem internacional.  

Ademais disso, são normas inderrogáveis e que exprimem obrigações perante a sociedade 

internacional, globalmente considerada, devendo serem reconhecidas e aceitas por toda a comunidade dos 

Estados e serem dotadas de força imperativa, suscetíveis de alteração apenas por uma outra norma de mesma 

natureza.505 

 Deve ressaltar, todavia, que,  apesar de se reconhecer a existência dos jus cogens como normas 

imperativas, não se tem um consenso acerca do conteúdo propriamente dito de tais normas. No entanto, 

quando se analisa a evolução do seu tratamento jurisdicional, bem como da doutrina pertinente, pode-se 

dizer que o conteúdo de tais normas ligam-se, sobretudo, aos direitos humanos506, ou melhor, a proteção e 

efetividade dos direitos humanos, bem como, ligam-se ao direito humanitário e a salvaguarda dos interesses 

da comunidade internacional.  

  

1.2 Consequências Jurídicas da Violação do Jus Cogens  

 

Com efeito, a imperatividade das normas de jus cogens passa a encontrar o seu fundamento de 

validade em sua inderrogabilidade, esta, então, apresenta-se como uma das características basilares do jus 

cogens, manifestada na nulidade dos acordos, tratativas e comportamentos que as contrariarem.  

Nesse desiderato, não pode haver a derrogação direta ou, até mesmo, indireta das normas de jus 

cogens, ao ponto que qualquer situação em que isso se perceba, deverá ser considerada nula.507  

 Outrossim, uma norma de jus cogens só poderá ser revogada ou modificada por norma de mesma 

natureza e legitimidade. Ou seja, tais normas não só impõem um limite a liberdade dos Estados na assunção 

de suas obrigações jurídicas, senão, impede que esses mesmos Estados, de forma unilateral ou, então, sem 

o legitimo interesse da comunidade internacional, qualifiquem uma norma como imperativa de acordo com 

suas vontades e interesses.508  

                                                        
503 A imperatividade pode ser considerada como uma espécie de qualidade particular de tais normas. Nesse sentido, 

Dinh, Daillier & Pellet (2003).  
504 As regras de jus cogens, por força da superioridade hierárquica que lhes é própria, se sobrepõem às demais 

normas, ao passo que as obrigações erga omnes designam o escopo de aplicação do direito em causa e as 

consequências procedimentais que dele decorrem (Trindade/2010:291). As obrigações erga omnes são aquelas em 

que todos os Estados tem interesse no seu cumprimento. Todos os Estados provavelmente terão interesse jurídico 

na observância das normas peremptórias. Assim, é possível dizer que todas as normas de jus cogens constituem 

obrigações erga omnes, porem o contrario não é verdadeiro (Koskenniemi/2006:par. 404). Ainda sobre o tema: 

Paolo PICONE (2011).  
505 Nesse sentido, também, Thirlway (2014:141 e ss.)  
506 Com esse pensamento, Andrea Bianchi (2008:491-508).  
507 Nesse sentido, Antonio Cassese,(2005:204). 
508 A não derrogabilidade aparece, assim, como consequência, no plano convencional, da realidade da ordem 

pública internacional. 
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Está a se pensar, portanto, as normas de jus cogens como estrutura normativa hierarquicamente 

superior em razão do seu conteúdo e da importância social das regras assim consideradas como imperativas.  

 

2. Corrupção 

 

O início dos anos 90 trouxe um novo consenso, a crescente evolução da corrupção estava 

acarretando, agora com maior nitidez, consequências negativas para a sociedade internacional.  

As sequelas dessa prática danosa foram sentidas em vários aspectos: na atividade econômica e 

comercial; na gestão dos recursos públicos; na legitimidade das instituições públicas e privadas, nas políticas 

públicas, no desenvolvimento dos Estados e, de forma ainda mais deletéria, na efetivação dos direitos 

Humanos, dentre tantas outras consequências.509 510  

Nesse diapasão, “A corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional 

que afeta todas as sociedades e economias511”. E, com isso, a sociedade internacional passa a ter a “corrupção” 

como um dos temas fulcrais da sua agenda. 

 

2.1 Corrupção e Direitos Humanos 

 

A corrupção, ainda que de maneira sucinta, pode ser entendida como abuso de poder para obtenção 

de ganhos privados ilegítimos e pode ocorrer tanto no setor público quanto no privado. É um fenômeno 

que advém de fatores econômicos, institucionais, políticos, sociais e históricos e que possui manifestações 

diversas de natureza privada, pública e social. 512  

Hodiernamente, é considerada, por muitos aspectos513, como uma das formas mais importantes de 

criminalidade transnacional514, seja pela produção de efeitos maléficos seja pela irradiação de praticas 

delituosas. 

                                                        
509 Nas palavras de See J Horder (2011:37) “The harmful effects are remote but serious. Corruption deters and 

undermines trade, investment, and aid, dilutes growth, taxes economic activity, and reduces funding for public 

services. It can penetrate all levels of government and all kinds of private commerce”.  
510 De acordo com estimativas do Banco Mundial, 5% por cento do PIB global, ou seja, mais US $ 1 trilhão por 

ano, são desviados em corrupção. Informação disponível em World Bank Institute, The Costs of Corruption , 8 

April 2004 available at   <http: //web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,c ontentMDK: 

20190187% 7EmenuPK: 34457% 7EpagePK: 34370% 7EpiPK: 34424% 7EtheSitePK: 4607,00.html>, last visited 

11/15/15. Segundo informações do setor de Anticorrupção e Transparência do Pacto Global da ONU a corrupção 

corresponde a 3 trilhões de dólares ou 5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, onerando em 10% o custo dos 

negócios no mundo. Além disso, informa que com base nos dados de 2014, os custos de corrupção na União 

Europeia são de pelo menos 120 bilhões de euros por ano 

http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Business%20Manifesto_s
tatus%2021%2009%2014.pdf, last visited 19/04/17 
511 Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção “preâmbulo” 
512 Para outros conceitos de corrupção: Heather Manweiller Bryan Schwartze (2001:68). 
513 Nesse sentido, Neil Boister (2012:09). 
514 “A corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta 

todas as sociedades e economias”. 

http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Business%20Manifesto_status%2021%2009%2014.pdf
http://www.pactoglobal.org.br/Public/upload/ckfinder/files/Business%20Manifesto_status%2021%2009%2014.pdf
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Em razão disso, a partir da década de 90, a sociedade internacional passou a produzir uma notável 

gama de normas anticorrupção, incluindo convenções multilaterais e numerosos tratados regionais, 

vinculativos ou não, e, também, políticas de combates a corrupção. 515 

 Essa nova agenda internacional de luta contra corrupção traz a tona os efeitos catastróficos que 

essa pratica delituosa ocasiona na efetivação dos direitos humanos e, também, no exercício regular da 

democracia. 516  517 

De um lado, a descrença nas instituições políticas e a consequente perda de legitimidade dos 

governantes. De outro lado, a percepção dos efeitos reflexos da corrupção sobre os direitos humanos, pois 

nos casos de desvios de recursos públicos, resta prejudicada, principalmente,  a efetivação dos direitos sociais 

fundamentais das populações mais carentes em áreas como a saúde, a educação, o saneamento, a segurança 

e a habitação, atingindo um numero indeterminado de vítimas. 

 Conforme apontou Navi Pillay, Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos518, 

“A corrupção é um enorme obstáculo à realização de todos os direitos humanos”.   

Em razão disso, a luta contra a corrupção vem se postando no centro do constitucionalismo 

internacional global, recebendo especial proteção e normatização no âmbito dos sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos, seja a nível global, seja a nível regional519.  

 

2.2 O Princípio Anticorrupção no Ordenamento Jurídico Internacional 520 

 

A crescente preocupação com as mazelas da corrupção atormentam a sociedade internacional que 

passa, cada vez mais, a se debruçar sobre o tema. Via de consequência, promulgam-se documentos 

internacionais em prol da preservação dos interesses e direitos, notadamente os humanos, que a corrupção 

pode ocasionar. A nível global promulgou-se em 2003 a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. 

No sistema regional de proteção dos direitos humanos, tem-se a Convenção Interamericana Contra 

a Corrupção de 1996, o Convênio relativo à luta contra os atos de corrupção no qual estão envolvidos 

funcionários das Comunidades Europeias e dos Estados Partes da União Europeia, de 1997, o Convênio 

sobre a luta contra o suborno dos funcionários públicos estrangeiros nas transações comerciais 

internacionais de 1999, o Convênio de direito civil sobre a corrupção, aprovado pelo Comitê de Ministros 

do Conselho Europeu de 1999, a Convenção da União Africana para prevenir e combater a corrupção, 

aprovada pelos Chefes de Estado e Governo da União Africana de 2003 

                                                        
515 Nesse sentido Kenneth W Abbott (2012:14). 
516 “Enfraquecimento das instituições e dos valores da democracia” Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção “preâmbulo”. 
517 Sobre essa evolução normativa: Lisa M Landmeier (et all) (2002) 
518 Discurso proferido na 22ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, realizado em Genebra – Suíça, em 2013.  
519 Sobre o tema: Michael Levi e Raphael Monty (1999) e Ali Hajigholam Saryazdi (2008). Interessante visão 

sobre a tratativa do tema no Brasil: Michelle Richard (2014) SARYAZDI,   
520 Mais precisamente sobre o princípio anticcorução em: Zephyr  Teachoutt (2009) e e Seth Barrett Tillman 

(2013). 
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 Nesse desiderato, buscou-se, por intermédio de todas essas tratativas, a positivação e o 

desenvolvimento de medidas, com base em convenções internacionais e também sob os auspícios das 

Nações Unidas, que sejam capaz de implementar estratégias concretas de combate à corrupção. 

 Salienta-se, ainda, a crescente positivação do princípio anticorrupção no quadro normativo dos 

Estados, fruto de, dentre outras coisas, uma forte pressão internacional no sentido de se aperfeiçoar o 

combate ao corrupção por todos os atores da sociedade internacional. 

 

2.2.1  Convenção Interamericana Contra a Corrupção de 1996. 

 

No âmbito regional americano, Organização dos Estados Americanos (OEA), na Cúpula das 

Américas de 1994, os líderes dos Estados comprometeram-se a tomar uma série de ações contra a corrupção, 

incluindo a produção de  uma convenção regional sobre o combate a corrupção.  

Na sequência, no ano de 2006, aprovou-se a Convenção Interamericana contra a Corrupção, 

entrando em vigor em março de 1997, que constitui o primeiro instrumento jurídico internacional nesta área 

que reconhece a transcendência internacional da corrupção e a necessidade de promover e facilitar a 

cooperação entre os Estados para combatê-la. 

A par do seu preâmbulo e do próprio texto normativo, pode-se erigir como principais propósitos 

da Convenção521: (i) promoção e fortalecimento dos mecanismos necessários para prevenir, detectar, punir 

e erradicar a corrupção; (ii) promoção, facilitação e regulação da cooperação entre os Estados a fim de 

assegurar a eficácia das medidas e ações para prevenir, detectar, punir e erradicar os atos de corrupção no 

exercício das funções públicas e os atos de corrupção especificamente vinculados a seu exercício. 

A Convenção Interamericana estabelece um conjunto de medidas preventivas; prevê a tipificação 

como delitos de determinados atos de corrupção, incluindo o suborno transnacional e o enriquecimento 

ilícito; e contém uma série de disposições para fortalecer a cooperação entre seus Estados Partes em áreas 

tais como assistência jurídica recíproca e cooperação técnica; extradição; e identificação, rastreamento, 

imobilização, apreensão e confisco de bens obtidos ou derivados da comissão de atos de corrupção, entre 

outras522. 

 

2.3.2  Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção de 2003. 

 

Na sequência de repetidas ações na comunidade internacional523, sobretudo as provenientes  

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

Comerciais Internacionais, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos - OCDE e 

                                                        
521 Convenção Interamericana contra a Corrupção, art. 2.  
522 Em 1997, a Assembleia Geral da OEA aprovou um Programa Interamericano de Cooperação para Combater a 

Corrupção. Ele pediu leis modelo, assistência técnica, consulta com outras organizações e participação da 

sociedade civil. A Conferência (Reunião) dos Estados Partes da CIAC aprovou um programa revisto em 2006. 
523 No tocante a Organização Mundial do Comércio, Ala Padideh (2009). 



304 

 

da OEA, a Assembleia Geral da ONU adotou importantes resoluções anticorrupção.  

Em 1996 foi promulgado o Código Internacional de Conduta para Funcionários Públicos (Ação 

contra a Corrupção).524  Logo depois, promulgou-se a Declaração das Nações Unidas contra a Corrupção e 

Suborno em Transações Comerciais Internacionais, que, dentre outras coisas,  solicita aos Estados a 

adotarem medidas contra todas as formas de corrupção, criminalizar o suborno transnacional, negar 

deduções fiscais para suborno, considerar a adoção do delito de enriquecimento ilícito por funcionários 

públicos, e prestar assistência jurídica mútua em matéria penal.525  

A Assembleia Geral da ONU, desde então, adotou resoluções anticorrupção regulares; seus 

conteúdos refletem as preocupações crescentes do movimento. Além disso, no ano 2000, aprovou a 

Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, onde se exige aos Estados 

partes, dentre outras obrigações, a criminalização do suborno ativo e passivo, a criminalização do suborno 

transnacional; adoção de medidas adequadas e coerentes com os seus sistemas jurídicos para promoção da 

integridade e prevenção e punição da corrupção pública. 

Todavia, a comunidade internacional carecia, ainda, delinear um acordo verdadeiramente global e 

capaz de prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas.  

Destarte, “preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a 

estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao 

comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito (...) preocupados, ainda, pelos casos de corrupção que penetram 

diversos se- tores da sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante dos recursos dos Estados e que ameaçam 

a estabilidade politica e o desenvolvimento sustentável dos mesmos526” promulga-se, o principal instrumento 

internacional sobre a corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, em 2003, com 

entrada em vigor em 14 de dezembro de 2005.  

A convenção torna-se, assim, o primeiro instrumento jurídico anticorrupção que estabelece regras 

vinculantes aos países signatários e oferece um caminho para a criação de uma resposta global a um 

problema global, traz em seu bojo diversos aspectos do tema, tendo sido fundamentada em quatro tópicos 

especiais: i) medidas preventivas; ii) criminalização e aplicação da lei; iii) cooperação internacional; e, iv) 

recuperação de ativos. 527 

 

3.  O Princípio Anticorrupção Como Normas de Jus Cogens  

 

                                                        
524 AGNU Res 51/59 [12 de dezembro de 1996] GAOR 51ª Sessão Supp 49 vol 1, 182). 
525 AGNU Res 51/191 [21 fev 1997] GAOR 51ª Sessão Supp 49 vol 1, 176). 
526 Preâmbulo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
527 O Artigo 63 da Convenção prevê que a Conferência dos Estados Partes determinará o mecanismo de avaliação 

e monitoramento com base em informações e experiências apresentadas por cada Estado Parte. O Escritório das 

Nações Unidas contra Drogas e Crime - UNODC é o órgão responsável por conduzir os trabalhos de formatação 

e aprovação da Convenção. Com a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, o UNODC 

desenvolveu um programa denominado “Programa Global contra a Corrupção”, cujos objetivos, entre outros, são 

contribuir para o fortalecimento dos mecanismos de controle e para a elaboração de políticas nacionais 

anticorrupção, bem como para a promoção de transparência e responsabilidade internacional por meio do 

estabelecimento de um mecanismo de monitoramento da implementação da Convenção. 
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Procura-se, agora, analisar, de modo mais acurado, a importância e as vantagens de se consagrar o 

princípio anticorrupção como norma de jus cogens. Apreciação que será feita mediante um estudo reflexivo 

do ordenamento jurídico internacional. 

 

3.1 A consagração do Principio Anticorrupção como Norma de Jus Cogens de Acordo com a 

Convenção de Viena de 1969. 

 

O intuito maior de erigir determinadas normas como sendo jus cogens é o de conferir maior rigidez 

a certos valores essenciais para a convivência coletiva, estabelecer uma nova ordem mundial apta ao 

desenvolvimento da sociedade internacional e garantir o respeito a valores e direitos, notadamente os 

humanos, por toda a comunidade internacional.528 529 

Os valores, princípios e direitos erigidos como normas peremptórias gozam de prioridade e 

sobrepõem-se aos interesses unilaterais, ou por vezes regionais, na vida internacional. E, não poderia ser 

diferente, afinal, postam-se acima das outras normas e, consequentemente, a ̀ vontade dos Estados.530  

Destarte, diante da vertiginosa escalada das práticas corruptivas torna-se, então, perfeitamente 

legitima a admissão do principio anticorrupção como norma peremptória no cenário contemporâneo.  

Primeiramente, deve-se ressaltar que o reconhecimento da corrupção como uma das causas mais 

graves de crime transnacional, bem como a conscientização do seu alto potencial de irradiação de efeitos e 

consequências negativas para sociedade internacional, colocou o princípio anticorrupção como um dos 

pontos centrais da agenda jurídica internacional hodierna, que passa, cada vez mais, a se debruçar sobre o 

tema531.  

Nesse desiderato, o princípio anticorrupção posta-se como um dos pilares do constitucionalismo 

global. Daí a necessidade da positivação do principio anticorrupção como norma de jus cogens.  

Em assim sendo, a impunidade daria lugar a uma sistematização mais robusta e eficiente, sob a 

égide e batuta do principio anticorrupção como norma peremptória. E, com isso, o preenchimento de 

inúmeras lacunas jurídicas que não permitem um combate a corrupção mais eficaz. 

 

3.2 O Principio Anticorrupção e seu Relacionamento com os Direitos Humanos  

 

                                                        
528 Tais valores, todavia, mudam de sociedade para sociedade e sofrem alteração com o passar do tempo em função 

das transformações politicas, econômicas e culturais.  
529 Muito embora a Convenção de Viena tenha “institucionalizado” o jus cogens, não definiu seu conteúdo. Então, 

as tratativas internacionais, os costumes, bem como a jurisprudência e doutrina internacional,  devem, a partir das 

premissas estabelecidas, definir aquelas normas que devem nortear o comportamento da sociedade internacional e 

serem dotadas como obrigatórias e imperativas. 
530 O conteúdo e alcance de tais normas são consideradas imprescindíveis para a implantação e manutenção das 

relações sustentáveis da sociedade internacional. 
531 A crescente codificação internacional de normas anticorrupção e de cooperação internacional nesse sentido 

(todos contando com uma maciça adesão pelos Estados), seja no âmbito regional seja no âmbito mundial, 

demonstra a legitima intenção, ainda que implícita, da sociedade internacional quanto a consagração do princípio 

anticorrupção como norma de jus cogens. 
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Como visto anteriormente, há uma clara relação entre as normas tidas como imperativas na 

sociedade internacional e os direitos humanos (alcance, proteção e efetivação). A par disso, no mister de 

caracterizar o princípio anticorrupção como norma de jus cogens, pode-se, perfeitamente, estreitar a ligação 

entre a corrupção e seus efeitos deletérios para a sociedade internacional, sobretudo, a impossibilidade de 

efetivação dos direitos humanos, ao menos na sua integralidade. 532 533 

Conforme, a já citada, Navi Pillay534, “A corrupção é um enorme obstáculo à realização de todos os direitos 

humanos - civis, políticos, económicos, sociais e culturais, bem como o direito ao desenvolvimento. A corrupção viola os princípios 

fundamentais de direitos humanos da transparência, responsabilização, não discriminação e participação significativa em todos 

os aspectos da vida da comunidade. Correspondentemente, estes princípios, quando garantidos e implementados, são o meio mais 

eficaz para combater a corrupção" (…) “Um combate à corrupção baseado nos direitos humanos responde às clamorosas 

exigências das pessoas de uma ordem social, política e econômica que cumpra as promessas de uma vida livre do medo e da 

necessidade”.   

Ou então, como aponta a chefe do setor de Anticorrupção e Transparência do Pacto Global da 

ONU - Olajobi Makinwa535,  “É preciso entender que há sempre um ser humano por trás da corrupção. No final, haverá 

uma criança sem merenda na escola, uma pessoa sem remédios no hospital, uma mulher vítima de violência sexual sem 

atendimento. Portanto, este é o momento de lutar contra ela” 

Tem-se, assim, uma nítida ligação entre a não efetivação dos direitos humanos por decorrência de 

praticas de corrupção. 

Os reflexos da corrupção sobre os direitos humanos são bastante evidentes nos casos de desvios 

de recursos públicos, e estes efeitos recaem principalmente sobre os direitos fundamentais das populações 

mais carentes em áreas como a saúde, a educação, o saneamento, a segurança e a habitação, atingindo um 

                                                        
532 Outrossim, pode se entender que o combate à corrupção faz parte do processo de consolidação das democracias 

globais. Conforme leciona FLÁVIA PIOVESAN (2011:44), que “não há direitos humanos sem democracia, tampouco 

democracia sem direitos humanos. Vale dizer, o regime mais compatível com a proteção dos direitos humanos é 

o democrático”. Em complemento a essa ideia, o pensamento de GUILLERMO O’DONNELL (1996:18) “o processo 

de democratização consiste em duas transições: “A primeira é a transição do regime autoritário anterior para a 

instalação de um Governo democrático. A segunda transição é deste Governo para a consolidação democrática 

ou, em outras palavras, para a efetiva vigência do regime democrático”.  
533 Complementando esse raciocínio “Corruption impacts societies in a multitude of ways. In the worst cases, it 

costs lives. Short of this, it costs people their freedom, health or money. The cost of corruption can be divided into 

four main categories: political, economic, social and environmental.On the political front, corruption is a major 

obstacle to democracy and the rule of law. In a democratic system, offices and institutions lose their legitimacy 

when they’re misused for private advantage. This is harmful in established democracies, but even more so in newly 

emerging ones. It is extremely challenging to develop accountable political leadership in a corrupt 

climate.Economically, corruption depletes national wealth. Corrupt politicians invest scarce public resources in 

projects that will line their pockets rather than benefit communities, and prioritise high-profile projects such as 

dams, power plants, pipelines and refineries over less spectacular but more urgent infrastructure projects such as 

schools, hospitals and roads”. Texto disponível no site da Organização “Tranasparencia Internacional”. 

http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define. 
534 Discurso proferido na 22ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, realizado em Genebra – Suíça, em 2013.  
535 Discurso proferido no Worshop “Avaliação de riscos de corrupção”, realizado em São Paulo em outubro de 

2015.  

http://www.transparency.org/what-is-corruption/#define
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numero indeterminado de vítimas, aumentando, via de consequência, as desigualdades existentes na 

sociedade.  

Portanto, a consagração do princípio anticorrupção como norma de jus cogens, tendo em vista os 

aspectos anteriormente citados, traria maior eficácia na luta contra a corrupção, pois em virtude da especial 

proteção e normatização no âmbito da sociedade internacional, o desrespeito aos direitos humanos seria 

mais facilmente combatido, pois encontraria nessa nova norma peremptória um forte aliado para sua 

efetividade.  

 

3.3 A consagração do Princípio Anticorrupção como Norma de Jus Cogens:  Interpretação e 

Colisão de Direitos 

 

A consagração do principio anticorrupção como norma de jus cogens o colocaria como norma 

imperativa do direito internacional, hierarquicamente superior as demais fontes admitidas. Logo, os conflitos 

de interesses, sobretudo normativos, quando não forem sem efeitos, deveriam ser interpretadas de acordo 

com corolários intrínsecos a esse princípio, bem como, em eventual colisão de direitos, o principio 

anticorrupção deveria, também, prevalecer.  

Efetivamente, a preocupação, em expansão, com a corrupção no âmbito global, regional e nacional 

já faz com que a aplicabilidade do princípio anticorrupção seja engrandecida, prevalecendo, inclusive, em 

detrimento a outros direitos. Pretende-se, assim, trazer uma maior segurança jurídica, um arcabouço 

normativo que permita, ou melhor, legitime  a mitigação de outros princípios ou valores pelo princípio 

anticorrupção, agora uma norma imperativa do direito internacional.  

Está em causa um problema de interpretação de normas que compreende, consequentemente, a 

determinação dos limites imanentes entre direitos. Todavia, o reconhecimento do princípio anticorrupção 

como hierarquicamente superior aos demais direitos harmonizaria todo e qualquer conflito normativo, além 

de, por intermédio de uma interpretação harmônica, preencher eventuais lacunas jurídicas. 536 

Esse sopesamento, e posterior favorecimento do princípio anticorrupção, evitaria  os efeitos 

deletérios ocasionados pela corrupção, notadamente em relação aos direitos humanos, e promoveria a 

salvaguarda dos interesses da comunidade internacional537  

Não se está aqui a desconsiderar a importância de outros princípios, direitos e valores, mas sim, 

respaldar o principio anticorrupção, e seus consectários, como norma cogente e como um dos pilares do 

ordenamento jurídico internacional e, como dito anteriormente, do constitucionalismo global.  

 

                                                        
536 Sobre o tema, em um vies interno dos Estados, José Carlos Vieira de Andrade (2007: 283-226). 
537 Preocupação que é respaldada no preâmbulo da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

“Preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção, para a estabilidade 

e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e 

ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito”. 
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Considerações finais 

 

Destaca-se, de início, que se buscou analisar o princípio anticorrupção como decorrente de uma 

nova agenda da sociedade internacional que coloca o tema como um dos grandes problemas da atualidade, 

decorrente, sobretudo, do vertiginoso aumento dos escândalos de corrupção, público e privada, ao redor 

do mundo.  

Em razão disso, a luta contra a corrupção está se postando, de forma legitima, no centro do 

constitucionalismo internacional global e a consagração do principio anticorrupção como norma de jus 

cogens já encontraria a necessária legitimidade, além de, claro, dar uma maior efetividade as normas de 

direitos humanos e promover a salvaguarda dos interesses da sociedade internacional.  

Outrossim, ressalta-se que essa especial proteção e normatização no âmbito da sociedade 

internacional resultaria, em caso de colisão entre direitos,  em uma interpretação tendenciosa ao princípio 

anticorrupção, bem como, acarretaria na harmonização do arcabouço jurídico internacional, regional e 

interno dos Estados, em prol do combate a corrupção.  

A colocação do principio anticorrupção em um patamar hierarquicamente superior as demais 

normas não ficaria, todavia, isenta a criticas, pelo contrario, encontraria muito mais censuras do que elogios, 

por vezes, inclusive, dentro de um diálogo das fontes do direito internacional, ele poderia ser enaltecido 

com princípio ou, então, como fonte de interpretação.  

Além disso, ter-se-ia uma premente necessidade em se adequar outros institutos do direito 

internacional, como o da responsabilidade internacional, bem como o da prescrição ou não dessas condutas 

para posterior responsabilização.  

Deve-se esclarecer, todavia, que não se esta relativizando a importância ou a necessidade de outras 

normas assumirem também o posto de normas peremptórias.  

Ao contrario, esta a se reforçar a ideia da importância da sociedade internacional pautar a sua 

conduta de maneira mais ética, na legítima busca pelo desenvolvimento universal dos povos, uma espécie 

de comportamento inerente a sociedade internacional.  

Deixemos, então, as “águas turvas de corrupcão”538 e passemos a navegar em águas cristalinas. A 

cogência e imperatividade do princípio anticorrupção revela-se imprescindível para a sustentabilidade social, 

econômica e politica de toda a sociedade e faz respeitar e valer os direitos humanos.  
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538 "Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós, brasileiros, acreditou no mote segundo o qual uma 
esperança tinha vencido o medo. Depois, nos deparamos com a Ação Penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. 
Agora parece se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a Justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de 
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Introduction  

 

Transparency is a concept that has gained strength over the past decades as a principle of democracy 

and governance. Since the 1980s, transparency has appeared in a myriad of institutional reforms and has 

become widespread jargon in public and private sectors. Technological advances have reduced its costs and 

granted more opportunities for access to information. The number of freedom of information laws has 

increased more than 700% (Freedominfo 2014), and several modern authors have suggested that the level 

of democracy in a government should be assessed with respect to the quality and amount of information 

available (Sánchez 2002). Not by chance, transparency allows citizens to better exercise their political rights, 

to seek equal treatment and to monitor if power is used on their behalf (Birkinshaw 2006). In the governance 

field, transparency enables people to defend specific interests and to enjoy basic rights, improves decision-

making and service delivery, fosters accountability, facilitates the coordination of actions, builds public 

support for policies and campaigns, serves as a regulatory tool and reduces mismanagement (Florini 2007a, 

Kosack and Fung 2014). 

Although the term has become pervasive in different contexts, its definition – as well as plausible 

consequences – is not that evident and precise. Some scholars define the word in a broad sense and others 

more specifically; part of the literature uses transparency as a synonym of openness and disclosure, while 

other writings differentiate these terms. Regarding the impacts of transparency, some authors challenge its 

positive effects by stating that transparency may spread confusion and disorder (O’Neill 2006), impose costs 

and obstacles to efficiency, represent risks of leaking sensitive information (Heald 2006a, Prat 2006) and 

lead to lower levels of trust (Grimmelikhuijsen 2010, O’Neill 2002). But what about in the corruption 

framework? Is transparency a useful tool? 

                                                        
539 Master student of the MA Corruption and Governance at the University of Sussex, UK. Finance and Control Federal Auditor 
at the Brazilian Office of the Comptroller General - CGU.    
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Transparency as an anticorruption tool derives from the economics institutional approach of 

analysing corruption, since this paradigm relies on formal and institutional changes aiming to change the 

costs and benefits involved in the individual’s rational choice to participate in corruption. Overall, more 

transparency will increase the cost of corruption by raising the risks of being caught and punished (Klitgaard 

1988). Based on this, many international initiatives and organisations have emerged to promote 

transparency, such as the Transparency International, the Open Government Partnership, the Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI), and many others. 

However, the neo-institutional literature on corruption argues that actually corruption incentives 

depend upon group dynamics and the shared expectation about others’ behaviour, turning it into a collective 

problem. In this approach, transparency may in fact increase corruption, because individuals may perceive 

it as “normal”. Since the expected outcome is that everyone else is dishonest, people recognise the cost of 

playing fairly as too high, so they do not have incentives to remain honest and stay out of the system 

(Persson, Rothstein and Teorell 2013). 

In spite of the unpredictable results of transparency, I posit that it can be a valuable tool against 

corruption in either direct or indirect ways, or even both. First, the risk of disclosure can act as a deterrent 

to dishonest practices. If not, the access to information allows citizens and other organisations to control 

and monitor malfeasance, increasing the chance of punishment. Second, transparency can contribute to 

curb corruption indirectly by improving governance and increasing trust. However, its effectiveness depends 

on whether vertical and horizontal accountability is promoted. 

To support my point of view, this essay will be divided into four parts: a general contextualisation 

about the history and meaning of transparency; the arguments over transparency through corruption 

approaches; other consequences of transparency, mainly related to governance and trust; and factors and 

conditions that must be taken into account for a successful anticorruption transparency intervention. Real 

examples will be provided in the last two parts. 

  

1. Contextualisation    

 

The idea of transparency can be traced back to the second half of the eighteenth century. Jean-

Jacques Rousseau and Immanuel Kant advocated a high degree of candour and openness in social affairs in 

order to achieve a better society. Rousseau believed that transparency was a way of securing public officials’ 

integrity, as well as a mechanism for preventing destabilising conspiracy (Hood 2006b), demonstrating that 

transparency had already an anticorruption connotation. In 1766, Sweden enacted the first law to grant 

citizens the right to request information from the government (Right2Info 2012). 

In spite of its old origins, the term has become widespread in recent years. Since the 1980s, 

transparency has appeared as a goal in a myriad of institutional reforms, and has become a widespread word 

in governance (Hood 2006b). But, during the 1980s, transparency was still complicated and accessible only 

to a select group of citizens. This situation changed in the 1990s with the emergence of the Internet, which 

allowed information to become a public good (Meijer 2013). Individuals can access websites and download 
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information from anywhere. The Internet provides citizens opportunities to be aware of government and 

political issues and keep track of governmental actions and decisions. The Internet has created new forms 

of communication and offers direct channels for exchanging information (Shim and Eon 2009). 

Furthermore, since then, demands for open flow of information have been growing. Early in the 90s, only 

around 12 countries had freedom of information laws, mainly the Anglophone nations and Scandinavia 

(Florini 2007b). Nowadays, the world has around 100 countries that grant this right to citizens (Freedominfo 

2014). Transparency also gained more fame after the 2008 economic crisis, since the lack thereof in financial 

instruments is considered one of the major reasons for this crisis (Etzioni 2010). 

In 1993, transparency became institutionalised with the creation of Transparency International, an 

international organisation for the fight against corruption through the promotion of “transparency, 

accountability and integrity at all levels and across all sectors of society” (Transparency International 2002). 

Following this trend, other initiatives focusing on promoting openness have arisen, such as the 

Transparency and Accountability Initiative, the Open Government Partnership, the International Aid and 

Transparency Initiative, and the EITI. 

Although transparency has become a crucial agenda in almost every organisation, public or private, 

there is no consensus on its definition, mainly because it is being applied in so many issue areas (Florini 

2007b, Hood 2006b). General definitions describe transparency as the principle of providing information 

about how business, government and public affairs are conducted (Heald 2006b), or “the ability to look 

clearly through the windows of an institution” (den Boer 1998, p. 105). Patrick Birkinshaw (2006, p. 189) 

affirms that transparency “means keeping observable records of official decisions and activities (for 

subsequent access)”, requiring the conducting of affairs be open to public evaluation. The Asian 

Development Bank (1995, p. 11) defines transparency as an element of good governance related to “the 

availability of information to the general public and clarity about government rules, regulations and 

decisions”. Despite the fact that transparency is commonly used as a synonym of openness and disclosure, 

some scholars distinguish between them. For Larsson (1998), transparency goes beyond openness and 

disclosure to include simplicity and comprehensibility; thus an organisation could be open about its 

documents and processes but yet not transparent. In this sense, Birkinshaw (2006) points out that the 

information disclosed must be easily understood by the public; transparency thus seeks to combat 

complexity, secrecy and disorder. Meijer (2013, p. 430) has a similar opinion by describing transparency “as 

the availability of information about an actor that allows other actors to monitor the workings or 

performance of the first actor”.  

For the purpose of this essay, transparency will take its broad definition of providing information, 

either proactively or by request, both in public and private sectors, promoted by the government or not, 

computer-mediated or face-to-face. Yet, it is important to keep in mind the implicit connotation of 

simplicity and the availability of recipients capable of processing the information.   

  

2. Corruption approaches and transparency 
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Transparency has emerged as an anticorruption tool through the institutional economics analysis 

of corruption, which stresses the role of institutional framework in regulating the nature and extent of 

opportunities and incentives for corruption. In this approach, corruption exchanges are built on the logic 

of the principal-agent scheme, where the agent is able to make decisions on behalf of the principal due to 

legal authority, discretionary power, better capacity, and more information to pursue the principal’s interests. 

However, the agent seeks to maximise his own benefit, and thus tends to violate the entrusted responsibility, 

especially when a third party comes in to distort the relationship between the agent and the principal. The 

principal and the agent can assume different positions, e.g. voters as the principal and politicians as the agent 

or politicians as the principal and state officials as the agent (della Porta and Vannucci 2012, Marquette and 

Peiffer 2015, Rose-Ackerman 2009). By this assumption, Klitgaard (1988, p.75) states that the causes of 

corruption are represented by the amount of monopoly together with discretion minus accountability – 

C=M+D-A. That is, the more discretionary power the agents have, the more corruption there will be, unless 

they are highly accountable. Therefore, transparency is an important mechanism to reduce information 

asymmetry and to allow the principals to monitor and control the agents, thus holding them accountable. 

Besides acting as a deterrent by the threat of exposure, transparency enables the public to detect malfeasance 

and to check whether procedures and decisions are made effectively and efficiently, increasing the risk of 

punishment. Moreover, the disclosure of corrupt practices and institutions can produce public indignation 

and compel accountability and reform (Klitgaard 1988, Marquette and Peiffer 2015).  

However, for the neo-institutional approach, such a perspective is a “theoretical mischaracterization 

of the problem of systemic corruption” (p. 450), because corruption is in fact a problem of collective action 

(Persson, Rothstein and Teorell 2013). Peoples’ decisions depend upon the perceived behaviour of others 

and expectations about how they will act. That is to say, when corruption is recognised as “normal”, 

individuals are less inclined to forgo corrupt practices or to take actions to fight against them (Marquette 

and Peiffer 2015). Where corruption is systemic, it is not possible to assume that there will be principals 

willing to hold the agents accountable because people are trapped in a social dilemma. For the collective 

action theorist, transparency can increase the level of corruption because it will raise people’s awareness of 

the problem, encouraging them to participate in corrupt exchanges because the costs of acting fairly are too 

high – due to social exclusion, powerlessness to change the rules of the game, and the feeling of being “the 

sucker” (Persson, Rothstein and Teorell 2013). Furthermore, instead of causing indignation, transparency 

can foster cynicism about government, promote resignation and induce citizens to withdraw from political 

life (Bauhr and Grimes 2013). 

The consequences of transparency are obscure and controversial, not only in the anticorruption 

framework. There are few and scattered studies to test its impact and effectiveness (Gaventa and McGee 

2013). Although some empirical evidence helps us elucidate what might be the results from transparency 

practices and what is necessary to be taken into account before designing instruments to implement them, 

the impacts of transparency remain disputed. The next sections will cover some of these aspects. 

   

3. Consequences of transparency 
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The results of transparency reforms are a blurry field in the literature. On the one hand, besides 

deterring corruption, scholars assert that transparency will improve governance and increase trust – in an 

organisation or in the government (Birkinshaw 2006, Florini 2007a, Kosack and Fung 2014, Tolbert and 

Mossberger 2006). On the other hand, scholars warn of opposite effects of transparency, such as increasing 

corruption, forfeiting efficiency, and undermining trust. (Heald 2006a, Grimmelikhuijsen 2010, O’Neill 

2002, Prat 2006). 

Kosack and Fung (2014) suggest three pathways by which transparency may lead to better 

governance: by bringing about individual or collective action (the “active cycle”); by promoting short and 

long routes of accountability; and by creating incentives and disposition of politicians, policy makers, and 

services providers. In this sense, Meijer (2013, p. 437) states that managerial “joint learning results not only 

in but also from transparency”. Furthermore, transparency may induce leaders and managers to make better 

decisions, because individuals who are informed are more fully capable of exposing inconsistencies, 

dishonesty and weaknesses (Birkinshaw 2006). Transparency also helps to overcome adversities while 

coordinating action across the many organisations and agencies that work together in complex public 

policies. Another way to improve governance is by using disclosure as a direct regulatory tool, since the 

proper information can make changes in an individual’s behaviour (Florini 2007).  

One crucial example of improved governance through transparency is the use of “community score 

cards” (CSCs) in Uganda to present thorough information about the conditions of health services in each 

community and compare them to the CSCs of other communities and to benchmarks. The information 

provided was used by citizens to identify problems and suggest methods to improve the services. After one 

year of intervention, the mortality rates for children under the age of five fell, treatment procedures 

improved, immunisation rates rose, outpatient services utilisation increased and doctors’ absenteeism 

dropped considerably, as did waiting times (Björkman and Svensson 2009). 

In contrast, transparency may take routes to harm governance. First, transparency may be adopted 

as a bureaucratic standard, so that responses and releases of information become routine instead of 

intelligent and precise, generating frustration and alienation. Second, institutions may use transparency as a 

blame-avoidance mechanism by using the public knowledge to disclaim liability (Hood 2006a).  Moreover, 

Prat (2006) argues that the disclosure of information will make the agents behave in the way they think 

principals expect them to behave; hence, it may hinder the optimal decision. He also points out that it may 

be impossible to communicate something to principals “without other hostile parties learning of it as well” 

(p. 95). Transparency may incur heavy costs, which cause efficiency losses (Heald 2006a). Finally, the 

government may use transparency as a way to dictate the agenda, since the information released “frames 

and reframes debates” (Meijer 2013, p. 431).  

Concerning the building of trust, transparency is associated with responsiveness, responsibility, 

credibility and confidence. It affords citizens awareness of the complexities and difficulties in political 

decision-making, which develops empathy and trust and creates realistic expectations (Birkinshaw 2006, 

Kaufmann and Bellver 2005). Requirements of companies and public agencies to publish their accounts and 
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have them audited in most cases produce a good level of communication with experts who scrutinise the 

material. The certainty that their performance will be published and assessed encourages the institutions and 

their personnel to be more trustworthy (O’Neill 2006). Organisations being proactive about transparency 

and anticipating the disclosure of materials convey the idea that they do not want to hide information; hence, 

individuals may perceive them as more trustworthy (Kaufmann and Bellver 2005). Related to e-government 

transparency, Tolberg and Mossberg (2006) describe two mechanisms for the creation of trust: process-

based trust and institutional-based trust. The first is based on recurrent interactions with government, mainly 

motivated by self-interest, which result in instrumental and symbolic exchanges. This, in turn, leads to a 

perception that the government is responsive – that is, the government cares about the people and their 

demands and expectations. The latter concerns institutional expertise and competence, representing 

institutions’ image. By acting according to what citizens expect them to, institutions foster their reputation.  

After analysing Pew survey data quantitatively, Tolbert and Mossberger (2006) found that 

information included on local government Web sites led to improved trust in the local government, 

controlling for other factors. They observed that e-government enhanced interactions with citizens across 

federal, state and local levels, which was a variable associated with greater degrees of trust. These findings 

support the idea of transparency’s positively affecting trust. Similarly, Park and Blenkinsopp (2011) 

developed a study based on data gathered from South Korea´s Public Project Quality Management OK 

System to test the impacts of transparency and trust in relation to corruption and public satisfaction. The 

results show that “transparency significantly increases trust, trust has a significant impact on satisfaction, 

and transparency significantly increases satisfaction” (p.266). The scholars also found, as expected, that 

“corruption is negatively related to transparency, trust, and citizen satisfaction” (p.264).  

Nonetheless, some arguments point in the opposite direction. According to Onora O’Neill (2002), 

distrust has grown together with transparency enhancement, because transparency creates jumbled and raw 

information that misinforms rather than elucidates. At a better result, it will not offer any basis of judgment 

about whether to trust an institution, because the public lacks knowledge and time to evaluate the 

information (O’Neill 2006). Moreover, disclosure may make citizens blame the government for its mistakes 

and contribute to political cynicism (Grimmelikhuijsen 2010). Transparency may reveal that the government 

is inefficient and does not spend money properly, which will erode institutional trust and citizens’ 

enthusiasm for engaging in actions in order to engender improvements (Bauhr and Grimes 2014). 

To contribute to this hypothesis, Grimmelikhuijsen (2010) conducted an experiment using three 

levels of transparency in the meeting minutes of a Dutch local council. He concluded that transparency has 

seemed to fail in its promise of increasing trust with respect to this specific organisation, albeit with limited 

results. The group with higher levels of transparency perceived lower levels of competence and honesty in 

the local government organisation. Competence and honesty were two of the three dimensions considered 

under the concept of trustworthiness. Likewise, Bauhr and Grimes (2014, p. 307) have tested several “model 

specifications and operationalizations of institutional trust, and the resounding conclusion is that 

transparency tends, if anything, to show a negative relationship with institutional trust”.  
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In considering the positive effects of transparency, I believe all of them may contribute to curb 

corruption, directly or indirectly. If transparency reduces the information asymmetry, it allows citizens and 

organisations to monitor and control abuses by those entrusted with power. It also imposes fear of 

disclosure, which may lead people to behave better. If transparency improves governance and service 

delivery, it will increase an individual’s satisfaction and may affect positively trust in government. Improving 

governance may contribute as well to the improvement of management controls and to the reduction of 

opportunities for misrepresentation and corruption. If transparency increases trust in certain organisations, 

it may raise the perception of fairness and increase the expectation of others to act justly. As Rothstein 

(2000, p. 491) points out, “[p]olitical and legal institutions that are perceived as fair, just and (reasonably) 

efficient increase the likelihood that citizens will overcome social dilemmas”. Moreover, from his study 

quantitatively analysing the relationship between change in trust and corruption for 18 countries, Uslaner 

(2005, p. 89) concluded that “[t]o reduce corruption you need to increase trust”. Overall, the fact is that 

transparency, governance, satisfaction, and trust are all interconnected in a complex relationship.  

It is startling to find that there are insufficient and limited empirical studies to test the consequences 

of transparency, even after its having grown in importance and scholarly interest (Etzioni 2010). Possibly 

this is due to the difficulty of establishing causal mechanisms and the lack of measurable results. More 

challenges turn assessing transparency impacts into a troublesome task: the quantity and quality of evidence, 

untested assumptions and weak theories of change, developing appropriate indicators and baseline, and 

complex and not controlled contexts (Gaventa and McGee 2013).  

However, there are some methods used to evaluate the impact of transparency initiatives on 

governance and service delivery, such as quantitative surveys, experimental approaches, qualitative case 

studies, indices and rankings, participatory approaches, and outcome mapping (Gaventa and McGee 2013). 

Regarding trust and corruption, the current assessments are mainly based on perception surveys, which may 

not give realistic results. Trust in government is a subjective and abstract concept that is influenced by 

several factors, such as scandals, economic performance, and policy success and failures. Analysing the 

relationship between transparency and trust in a specific organisation may be more promising than analysing 

trust in general, since the first is less affected by exogenous factors that might play a relevant role 

(Grimmelikhuijsen 2010). Corruption is a hidden activity and thus cannot be measured based on the real 

amount of corrupt exchanges. Economic development, level of democracy, freedom of press and so on are 

factors that influence perceived corruption, but they do not correlate well with available measurement of 

real corruption experiences (Treisman 2007). Similar to trust – that appraising it locally is more feasible – 

the best way to understand the spread of corruption and transparency initiatives is by analysing them sector 

by sector (Knox 2009). 

  

4. Conditions for transparency 

 

Despite the uneven consequences of transparency and the limited means of measuring them, it is 

possible to identify factors that affect the likelihood of achieving successful outcomes. Transparency per se 
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is not effective to reduce corruption; it needs to be followed by vertical and horizontal accountability. 

Broadly, there is accountability when an individual or organisation and its performance of functions are 

exposed to another’s oversight by providing justification for their actions and decisions and being subject 

to penalties. Hence, it involves answerability and enforcement. The two types of accountability here stressed 

are conceptualised according to the person, group or institution to whom the explanations are supplied. The 

vertical accountability refers to civic engagement, when citizens, the media, and civil society groups seek to 

enforce good performance and interfere in the case of inadequate action. Alternately, the horizontal 

accountability concerns institutions that can punish wrongdoings, such as the parliament, the police and the 

judiciary (World Bank 2007). For transparency to trigger accountability, there are some contextual 

conditions that need to be met.    

As seen in the contextualisation section of this essay, the concept of transparency entails the 

existence of a part that will receive the information and understand and use it, which goes further than 

simple openness and disclosure. It is about effective communication. In this sense, these are two 

requirements for transparency to work: the existence of individuals capable of processing the information 

and a high quality of the information released. For O’Neill (2006), communication will be unsuccessful if 

the information is littered with irrelevance (an overload of information), as well as if it is unintelligible, 

inaccurate or dishonest. The transparency movement is revealing huge amounts of information, but many 

of them are public without being found and understood by any person. The content revealed must be “fair, 

reliable, timely, complete, consistent, and presented in clear and simple terms” (Vishwanath and Kaufmann 

2001, p.43); it also must be comparable to other sources of information. Achieving this kind of disclosure 

requires a robust regulatory and enforcement framework (Etzioni 2010).  

It is important to highlight that this is not to advocate full transparency, since there are other values 

that need to be counterpoised to it, such as privacy, national security, policy intimacy, stability, private 

property and tactical negotiations (Vishwanath and Kaufmann 2001, Meijer 2013). The problem lies with 

many organisations that use these trade-offs as arguments to hide information and to maintain a culture of 

secrecy (O’ Neill 2006), frustrating transparency and preventing it from reaching desirable results. Therefore, 

as in the case above, strong government regulation is important to limit reductions on disclosure and expose 

these limits to public debate.    

Access to intelligible, accurate and reliable information is the first step for vertical accountability. 

But this is not sufficient; civic engagement depends on the citizens’ level of education, the skills and expertise 

of civil society, the plurality of organisations, the nature of the governing regime, and the culture of 

compliance, as well as on developing autonomous and professionalised NGOs, cultivating civic values, and 

assuring freedom of speech (Fox 2007, Grimes 2008, Ang 2014). Furthermore, a competitive and 

independent media, with the ability to bring mistakes and malfeasance to light while directing attention to 

various political and administrative scenarios at all levels of government, is indispensable. Civil society 

organisations are important because they may enable institutions of horizontal accountability to perform 

better and pressure them to investigate and appoint sanctions, as well as mobilise media clamour. The 

vertical sanction is operated by elections and by tarnishing careers and reputations (Grimes 2008).  
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Vertical accountability also includes overcoming the collective action dilemma involved in 

monitoring efforts and opposing co-optation, especially where corruption is systemic. The solutions to that 

dilemma usually do not come in the form of engaged individuals, “but rather [by] mobilizing already existing 

organizations, who mobilize their members” (Grimes 2008, p.14). The government must include or support 

reforms to enhance citizen voices and foster partnerships with civil society and the private sector in order 

to empower the citizens and broaden their involvement in the decision-making. Therefore, political will is 

also determinant in increasing the likelihood of successful outcomes from transparency and accountability 

initiatives. The presence of political competition gives the structure for political leaders to support civil 

society engagement in dismantling collusive and corrupt networks (Grimes 2008).  

Equally important is the presence of institutional arrangements of horizontal accountability. The 

formal institutions must have authority and autonomy and be able to shed light on abuses through audits 

and investigations, inspections, reports, legislative hearings, truth and human-rights commissions, and 

ombudsmen. Along with evidence raised by civil society actors, these mechanisms must culminate in formal 

punishment if necessary. In the absence of effective formal sanctioning channels, penalties will not go 

further than loss of political influence and reputation, since vertical accountability is limited to pressuring 

and tarnishing with protests and election choices (Grimes 2008). Without horizontal accountability 

enforcement, more information about abuses may signal that corruption and impunity are “normal”, 

eroding trust, deterring civic participation and encouraging people to be dishonest – as the neo-institutional 

approach states.  

Actual examples of successful transparency and accountability efforts provide support for the 

necessity of these contextual conditions. One of them is the online platform “I paid a bribe“ (IPAB). The 

website was founded by a non-profit organisation in India in order to mobilise the collective energy of 

citizens against corruption. Through anonymous reports of bribes, it identifies patterns of corruption and 

gives recommendations for developing public management in order to reduce opportunities for bribery. 

Moreover, IPAB educates citizens about their rights to public services and how they can resist paying bribes. 

Notably, the goals of IPAB have been supported by several government officials (Ang 2014). Nevertheless, 

the same initiative in China has failed. Many attribute this failure to authoritarian intolerance and 

government suppression, but, according to Ang (2014), the Chinese websites were facing internal problems 

of organisation and mismanagement even before they were closed down. For him, the prolonged restrictions 

placed on autonomous non-governmental organisations (NGOs) created a lack of experience with and 

knowledge about constructive policy engagement and public education that accounted for the portals’ 

collapse.  

In spite of its rampant corruption, Brazil also yields positive cases with its bodies of vertical and 

horizontal accountability. Through information from transparency portals, official journals, bills in the 

municipal chamber, and citizens’ grievances, the network of NGOs called Observatório Social (OS) oversees 

local public spending. The network is composed of 100 organisations in 19 states and is more active in the 

southern region, whose cities have higher Human Development Indexes (PNUD 2010). The goal of the OS 

is to strive for more transparency and improve the quality of public expenditure. In 2005, the OS from 
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Maringá found out that a purchase of acetylsalicylic acid was 900% overbilled. After it blew the whistle, the 

money was refunded to the government. In São José, the team of volunteers helped suspend bidding as well 

as raised the savings of the local legislative branch from around 75 thousand pounds to 2.1 million a year. 

After pressure by the OS, the State Court of Account compelled the municipality of São José to publish 

managerial information in their website (Lambranho 2016).  

Another important Brazilian example is Porto Alegre’s participatory budget, through which citizens 

help formulate the municipal budget and monitor investments. As citizens in this city had little reason to 

organise collectively and little experience, their engagement was built progressively through the efforts of 

the local government to diminish the cost of participation, grow the awareness of potential benefits, and 

develop skills. The local government showed responses to the citizens’ demands, this credibility made 

citizens believe that they could be heard by, and participate fruitfully in, the administration. Little by little, 

people gained experience that transformed their narrow and self-interested perspective into an enlarged and 

solidary worldview. The initiative created an environment that enabled association and cooperation, 

accounting for networks of trust and reciprocity. Furthermore, the open and transparent debate about 

government priorities empowered the citizens, enhanced their capacity to hold officials accountable and 

pushed clientelism away (Abers 1998). As Gaventa and McGee (2013, p. s20) affirm, “[c]itizens who were 

engaged further ‘upstream’ in formulating the policies are more likely to engage in monitoring”.  

In the international arena, the EITI is a popular global standard that seeks to strengthen governance 

and fight corruption in the oil, gas and mineral sectors. The implementing countries commit to demanding 

that companies in their domain disclose their revenues and publish government income. The cross-check 

of information may unveil disparities and this is expected to raise the probability of revenues being spent 

properly. Dávid-Barrett and Okamura’s study (2013) revealed that countries joining EITI enjoyed progress 

in their Corruption Perception Index. For these authors, the EITI is not only about transparency. Its 

implementation involves building institutional capacity for accountability, empowering civil society and 

spreading anti-corruption norms. 

 

 

 

Conclusion  

 

Notwithstanding the growth of transparency’s popularity, there is no consensus over its results and 

effectiveness. However, as demonstrated, transparency can be a useful tool for fighting corruption – 

although it is not a panacea for the problem. It can truly contribute to overcome the information asymmetry 

in the decision-making process and in the allocation of money and goods. Thus, transparency allows 

procedures and decisions to be checked and monitored to determine if they were made effectively and 

efficiently, and helps trace the involved transactions, increasing the chance of punishment. Moreover, it can 

act preventively as a deterrent to bribery and malfeasance, due to the risk of exposure. Transparency can 

also be associated with the improvement of governance and the increase of trust, which in turn can indirectly 
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affect corruption. The first helps develop better management controls, curtail opportunities for corruption, 

and may positively impact individuals’ satisfaction and trust. The latter is linked to the perception of justice 

and impartiality and is necessary to resolve social dilemmas, such as the one involved in gathering efforts 

against corruption.   

More than disseminating information, transparency is intended to communicate and foment 

change. Whether transparency will result in beneficial consequences is related to the capability to engender 

processes of accountability. Transparency is necessary but not sufficient to generate vertical and horizontal 

accountability. Besides the quality of information, accountability requires an enabling environment that is 

affected by the political, institutional, cultural and economic setting. Civic engagement (including the media) 

and institutional arrangements of horizontal accountability must be able to work together – one fostering 

the other – both in the answerability and enforcement aspects of accountability. Political will plays a 

fundamental role in enhancing transparency legislation and regulation and in developing strategies for social 

empowerment.  

Since “transparency is constructed and continuously reconstructed through social and political 

processes” (Meijer 2013, p.430), there is no simplification and one-size-fits-all for transparency intervention. 

Contextual conditions must be taken into account in order to reduce the gap between the expectations put 

on it and the realities of its implementation. And as one moves closer to a more local and reduced scope of 

intervention, it is more feasible to consider the local circumstances (Heeks and Mathisen 2012). 

Understanding the capacity of transparency to reduce corruption requires more studies about the 

interplay between transparency, governance, and trust in addition to the study of state-society dynamics and 

the process of bringing about positive changes. In the meantime, actions such as scrutinising, providing 

feedback, and demanding justifications from authorities undoubtedly represent means to strengthen the 

democratic process. Although the impacts of transparency remain disputed, it empowers citizens and makes 

democracy more meaningful.  
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I -  Introdução 

 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CF/88, designada "Constituição 

cidadã", o legislador constituinte primou pelo aperfeiçoamento da cultura no país e deu azo a um plexo 

inclusivo de novos direitos. 

 Pretende-se, neste paper, perquerir respostas à problematização seguinte:  o processo de registro do 

patrimônio imaterial no Brasil é instrumento garantidor de concretização da "Constituição Cultural", com 

eficácia jurídica de salvaguarda de bens culturais imateriais? (CANOTILHO e GOMES, 1984, p. 316, apud 

SILVA, 2005, p. 837) 

 Busca-se provar que a eficiência do propósito constitucional do registro é alcançada com a 

articulação de políticas de salvaguarda e de acesso à cultura a serem melhor exploradas a partir da adesão 

dos cidadãos. 

 Adotou-se, como recursos teóricos e metodológicos dedutivos, a análise de legislação e 

documentação, bem como o levantamento bibliográfico específico. 

II - Direito fundamental à cultura no Brasil 

 A Constituição federal brasileira instituiu, como norma programática, a garantia estatal de exercício 

pleno dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional (art. 215, caput). 

 Merece destaque a preocupação do constituinte de 1988 com a proteção estatal das diversas 

manifestações culturais populares, dos povos indígenas e afro-brasileiros, bem como de outros grupos que 

participarem do processo civilizatório nacional. (art. 215, §1º) 

 O conceito multifacetado de cultura, ditado por  SANTOS (2006, p. 24) nos revela dois aspectos 

imanentes ao comportamento humano: seja quando se refere a “tudo aquilo que caracteriza a existência 

social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade”, seja quando diz respeito ao 

“conhecimento, às ideias e crenças, assim como às maneiras como eles existem na vida social”. 
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 No Brasil, a Constituição de 1934 foi a primeira que versou mais enfaticamente sobre o direito à 

cultura. Posteriormente, a vigência do Decreto-lei nº. 25/1937, representou, o marco inicial da tutela do 

patrimônio histórico e artístico nacional, como o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e 

cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (HENKES (2013, p. 

236)  

Ao longo dos anos, a assunção de movimentos ecológicos e ambientalistas, faz surgir a concepção 

de patrimônio natural ou ecológico (GUIMARÃES, p. 07), encampada pelo texto constitucional da abertura 

democrática, com uma visão de cultura que não se limitava às expressões artísticas materiais. Tal 

transcendência consubstancia a positivação da proteção jurídica e justa preservação do patrimônio cultural 

imaterial, referenciado, no plano constitucional, pela “identidade, ação e memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira”, a exemplo das “formas de expressão, dos modos de criar, fazer e viver 

e das criações científicas, artísticas e tecnológicas”. (art. 216, I, II e III CF-88). 

Em relação à legislação brasileira, BATISTA e MACEDO (2008, p. 241) compreendem a memória 

social tripartite do povo ou nação:  

“A primeira categoria engloba os elementos da natureza; do meio ambiente. A segunda 
representa o produto intelectual, a acumulação do conhecimento, do saber, pelo homem 
no decorrer da história. A terceira abarca os bens culturais enquanto produtos concretos 
do homem, resultantes da sua capacidade de sobrevivência ao meio ambiente”.  
 

Nesse propósito, Lúcia Reisewitz (2004, p.76, apud TELLES, 2007, p. 43) defende, em manifesta 

posição de vanguarda, que “os direitos culturais brasileiros e o direito ambiental convergem para um ponto 

comum”.  

Com efeito, na ordem constitucional brasileira os direitos fundamentais ao meio ambiente 

equilibrado e à cultura orbitam a terceira dimensão de direitos. Nesse sentido, Ingo Sarlet (2004, p. 56) 

considera ambos os direitos como “resultados próprios de novas reivindicações fundamentais”. 

A Constituição Federal brasileira, já portava o archote que iluminava a interdepência entre o 

patrimônio cultural imaterial  e o patrimônio cultural natural. Tal aspecto de interesse jurídico universal foi, 

anos depois, encampado pela comunidade internacional, em razão da Convenção da UNESCO para 

salvagurada do patrimônio imaterial, ratificada pelo Brasil, em 1º de março de 2006. A  UNESCO define 

patrimônio cultural imaterial como "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e   competências 

– bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as 

comunidades, grupos e, eventualmente, indivíduos reconhecem como fazendo parte do seu património 

cultural", riqueza de transmissão e partilha intergeracional e fruto da interação dos grupos e comunidades 

com a natureza, de forma a co-criar uma identidade cultural própria. O referido conceito e a tecitura da 

Convenção guardam plena harmonia com os fins constitucionais colimados pelo legislador brasileiro de 

1988. 

 

 

III - O processo de registro do patrimônio imaterial  
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 O registro se apresenta como a principal forma de tutela jurídica do patrimônio imaterial cultural 

no Brasil, para fins de preservação e salvaguarda destes bens culturais. Instituído no pelo Decreto-lei nº, 

3551/00, que estabeleceu o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, pode ser feito em um dos seguintes 

livros:  

"I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer 
enraizados no cotidiano das comunidades; 
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da 
vida social; 
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas". 
 

O Decreto-lei prevê, ademais, a possibilidade de abertura administrativa de outros livros de registro, 

para contemplar bens culturais imateriais não previstos no catálogo legal.  

O registro possui natureza preventiva, de forma a resguardar a idadentidade cultural de um bem 

imaterial. A opção por esta via, em detrimento do tombamento como ato jurídico administrativo próprio 

para a salvaguarda de bens materiais,  foi feita em razão mutabilidade do patrimônio imaterial. O bem 

objetivo de tombamento é destinado à tutela do Estado e nesta condição permanece inalterado. 

(CHIAVELLI, 2010, p. 15) 

O trâmite do processo de registro se dá com a submissão de proposta ao presidente do instituto do 

patrimônio histórico e artístico nacional - IPHAN, formalizada com a documentação técnica pertinente, a 

ser posteriormente avaliada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural (art. 3º). 

São legitimados a iniciar o processo de registro o Ministro de Estado da Cultura, as instituições 

vinculadas ao Ministério da Cultura, as Secretarias de Estado, de Município e do Distrito federal, bem como 

as sociedades ou associações civis (art. 2º) e o  Ministério Público não detém a competência legal para a 

propositura de registro.  

O Ministério da Cultura é responsável por garantir, em relação ao bem imaterial registrado, 

documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco de dados com o 

material produzido ao tempo da instrução do processo, e ainda promover de ampla divulgação e promoção, 

conforme art. 6º. do Decreto-lei nº. 3.551/2000.  

O Decreto disciplina a política de gestão administrativa do registro imaterial, nominada “avaliação 

decenal”, realizada pelo IPHAN, junto ao bem registrado, tendo em conta que o patrimônio imaterial pode 

assumir expressão cultural tênue, portanto, suscetível de mutabilidade ao longo do tempo. Os bens outrora 

registrados, que porventura perderem o título de patrimônio, passam a ser chamados de “Referência cultural 

de seu tempo”. 

Hodiernamente constam do acervo de bens registrados no site do IPHAN, dentre outros: Arte 

Kusiwa - pintura corporal e arte gráfica Wajãpi, Cachoeira de Iauaretê - Lugar Sagrado dos povos indígenas 

dos Rios Uapés e Papuri, Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão, Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré,  Frevo, modo artesanal de fazer queijo de minas, Ofício de sineiro, Toque dos Sinos em Minas 

http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
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Gerais tendo como referência São João del Rei e as cidades de Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas 

do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes. Segundo dados do IPHAN, o registro mais antigo data 

do ano de 2002 e o mais recente, foi perpetrado  no ano de 2013. 

 

IV - Salvaguarda pública dos bens culturais imateriais como ações antrópicas 
 

O IPHAN é a entidade responsável pelo condução do Plano de Salvaguarda, verdadeiro 

instrumental de apoio e fomento de fatos culturais dotados de sentidos e valores referenciados como 

identidade e registrados como patrimônio cultural.  

Por meio do plano de salvaguarda o Estado desenvolve um eixo de ações estratégias e 

recomendações a serem cumpridas pelos grupos ou comunidades culturalmente envolvidas com o bem 

imaterial registrado, propostas que devem ser cumpridas com fidedignidade e responsabilidade social.  

Primeiramente, aponta-se uma discussão doutrinária em relação à eficácia jurídica da avaliação 

decenal. CHIAVELLI (2010,  p. 16) pontua que a negativa da revalidação “pode representar muito mais uma 

ineficiência das políticas de preservação do que a real ausência de valor cultural do dito bem”.  

Sobre a participação social na proteção do patrimônio cultural no estado brasileiro, TOLILLA 

(2007, p. 35, apud PORDEUS, 2008, p. 11) adverte que:  

 “O que define uma política pública cultural não é apenas a existência de administrações 
dedicadas a um campo específico, como as gestões culturais, nem de uma população que 
se define profissionalmente por meio da arte (os artistas), mas, sobretudo, o consenso 
democrático que, no seio de um povo, permite transformar a cultura em objeto de 
atenção governamental, em espaço de investimento e de efeitos econômicos, em tema de 
debate amplo”. 

Para concretizar melhores práticas junto aos bens imateriais registrados, o envolvimento dos grupos 

é imprescindível para demandar apoio fundamental junto aos entes da federação. Há juristas que apontam 

o desinteresse do Poder Público, em desenvolver políticas culturais para salvaguadar esses bens. CORÁ 

(2014, p. 1.094) tem como certeza sociológica que “a cultura incipiente como prioridade na agenda política, 

mesmo havendo um fortalecimento na dimensão cultural nos últimos anos”. 

No mesmo sentido e em se tratando de gestão pública, COELHO (1997, p. 17, apud PORDEUS, 

2008, p. 19) pondera que “não se trata mais de definir a política cultural para a sociedade ou para a sociedade 

civil: trata-se de reconhecer que a política cultural da qual não emane da sociedade civil não tem 

representatividade”. Por outro lado, a falta de recursos orçamentários para a salvaguarda continuada de bens 

também pode ser considerado um óbice à extensão do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

A partir do ano 2000, após uma experiência piloto do Museu Aberto do Descobimento da Bahia, o 

IPHAN divulgou o Inventário Nacional de Referências Culturais - INRC, com metologia própria para 

identificação e documentação dos bens, desde então incorporada aos dossiês, para "saberes e modo de fazer; 

celebrações, festas e folguedos; linguagens e espaços em que se produzem as práticas culturais". (SILVA E 

SILVA, 2016, p. 06). 

Em estudo sobre o patrimônio imaterial como objeto de política pública no Brasil, Patrícia Martins 

(2013, p. 47) evidencia a importância de se ir além da concepção estritamente preservacionista e instrumental 

http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
http://portal.iphan.gov.br/bcrE/pages/conOrdemE.jsf?ordem=2
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das políticas culturais. Ao defender respeito à natureza híbrida das culturas, MIRANDA (2005, p. 75-76, 

apud MARTINS, 2013, p. 47). 

 

V - Conclusões  
 
 A história das Constituições brasileiras revela um caminhar para a incorporação da cultura como 

direito fundamental. A Constituição Federal de 1988 inclui o patrimônio imaterial como objeto de interesse 

público, para fins de preservação e memória. 

 O Brasil é um país pioneiro em relação à tutela do patrimônio cultural imaterial, em razão do 

Decreto-lei nº.   3.551/2000, que instituiu o programa nacional de patrimônio cultural imaterial, antes 

mesmo da Convenção para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, protagonizada em 2003, no 

âmbito da UNESCO. 

 O registro dos bens culturais imateriais no Brasil constitui um instrumento tecnicamente eficiente 

e moderno, para a garantia da fundamentalidade. O trabalho de preservação não se esgota, todavia, na 

operacionalização do registro, pois demanda um complexo processo pós-registral, de salvaguarda desse 

verdadeiro suporte físico indireto e intangível, advindo  de ações antrópicas de grupos ou comunidades 

junto ao meio ambiente cultural.  

 Desse modo, fazemos coro aos juristas que preconizam o liame comum entre os direitos culturais 

e o direito ambiental, sendo que a perfectibilidade do registro dos intangíveis também passa pela busca 

casuística de sustentabilidade. Isto significa que a sinfonia dos sinos de cidades em Minas Gerais, por 

exemplo, conquanto registrada, não prescinde de projetos de salvaguarda, mas necessita muito mais de um 

envolvimento das comunidades envolvidas, das paróquias e das ordens terceiras, para a preservação e 

multiplicação das práticas culturais.  

 Verifica-se, ainda, na busca de concretização da Constituição Cultural, que o produto cultural 

imaterial registrado associa-se eminentemente com o turismo, como um fator importante de garantia da 

ordem econômica, o que reforça ainda mais a imperiosidade de políticas públicas vocacionadas ao setor. 

Estas, todavia, quedam inócuas se não houver um envolvimento geral da sociedade civil, a exemplo das 

Associações Comerciais e Sindicatos do Comércio. Em outras palavras, quanto maior o envolvimento, 

acesso  e interação social com o patrimônio imaterial registrado, mais se aproxima dos direitos à equidade 

intergeracional no acesso à cultura e à fruição do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Salvo melhor juízo, a busca da sustentabilidade para a auto preservação dos bens imateriais 

registrados deve envolver a realização de parcerias público-privadas, preferencialmente associadas à 

economia local/regional.  

 O Ministério Público não é legalmente legitimado a ingressar com o procedimento de registro, 

sendo que remanesce à instituição do Parquet a competência consitucional de fiscalizar e promover o 

inquérito civil e a ação civil pública em defes dos bens intangíveis, na forma do art. 120, II, da Constituição 

federal.  
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 O panorama sociológico das dificuldades na condução de políticas públicas de salvaguarda dos bens 

culturais imateriais, designadamente a restrição orçamentária e a fabilidade da intervenção junto aos grupos 

envolvidos, pode ser contornado com o investimento na mediação interna, na capacitação de gestores e 

sobretudo em respostas práticas à valorização e adesão dos grupos envolvidos. A salvaguarda torna-se 

importante porque é a adesão social ao plano que garante a eficácia decenal do registro, atuando como uma 

ponte de (auto) sustentabilidade das bens imateriais registrados, decorrentes de ações culturais antrópicas 

do homem junto ao meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO  

A migração forçada, no qual se insere os migrantes econômicos, asilados e refugiados, não é uma 

temática recente na história da humanidade, porém tornou-se uma preocupação e um desafio global com o 

advento do século XXI, em função dos grandes fluxos migratórios nas diferentes regiões do planeta 

envolvendo perseguições de distintas naturezas, bem como o grande número de conflitos armados internos 

na Ásia e África. 

Tal realidade vem afetando cada vez mais grupos distintos de pessoas. Contudo, nem as normas 

e as práticas internacionais tratam da proteção de todos os que se encaixam na condição de migrante e no 

status de refúgio com a mesma proporção. Dentre aqueles que estão esquecidos, apesar da extrema 

vulnerabilidade em que se encontram, estão os migrantes e refugiados deficientes, adultos e menores de 

dezoito anos, e que possuem algum tipo de limitação física, mental, psicossocial ou intelectual. 

Para suprir a necessidade de uma proteção mais especializada para esse grupo de refugiados, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), decidiu em 2016 criar um novo Pacto Global para os Refugiados, 

denominado de Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular, apresentando um rol de princípios 

sobre a migração internacional a ser aplicada independente da situação e forma migratória, bem como a 

necessidade de cooperação internacional.  

                                                        
541 Advogado, graduado, mestre e doutorando em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com período de 

pesquisa na Universidade de Miami (EUA), especialista em Direito Público e em Direito e Processo Civil pela 
Universidade Cândido Mendes (Brasil). 

542 Professora na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mestre em Ciências Jurídico-Internacionais pela 
Universidade de Lisboa (Portugal). Doutoranda em Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (Brasil). Bolsista Capes no Programa de Doutorado Sanduíche na Universidade Complutense de Madrid 
(Espanha). 
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Para por em prática esses enfoques no processo migratório, os Estados membros da ONU, com 

base neste mesmo Pacto Global e da Primeira Oficina realizada em Nova Iorque, decidiram no ano de 2017 

priorizar a proteção dos refugiados deficientes, com a implantação de medidas a serem aplicadas a partir de 

2018. 

 

2 MIGRAÇÃO FORÇADA: A ÚLTIMA ALTERNATIVA 

 

Discute-se fortemente a relação que existe entre migração, sobretudo a forçada, e 

desenvolvimento. Neste sentido, Ana Melisa Pardo Montaño (2015, p. 31) aponta que:  

 
O fenômeno migratório foi visto às vezes como resultado de desequilíbrios no desenvolvimento 
econômico, enquanto em outros momentos é considerado um processo potenciador do 
crescimento econômico, tanto da perspectiva do ponto de origem quanto da perspectiva do ponto 
de destino (Palazuelos e Villareal 2013). Estas visões diferentes dependem de lugares, tempos e 
circunstâncias históricas relacionadas com a migração. (tradução do autor)543 

 

Percebe-se, portanto, que, hoje, diante da ordem econômica mundial, há relação forte entre os 

fluxos migratórios e questões desenvolvimentistas. Todavia, relacionar a migração a questões 

desenvolvimentistas somente, não permite que se compreenda o ato de migrar enquanto dimensão da 

sistemática protetiva da diversidade.  

Sob o próprio prisma do desenvolvimento, a análise não parece ser tão fácil, uma vez que o termo 

desenvolvimento tem ganhando diferentes conotações. Eros Grau (2010), por exemplo, afirma que a ideia de 

desenvolvimento pressupõe dinâmicas de mutações e, por conta disso, exige da sociedade um processo de 

mobilidade social contínua e intermitente, enquanto a ideia de crescimento é meramente quantitativa. Ou 

seja, desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. 

Ignacy Sachs (2010), por sua vez, entende que desenvolvimento é sinônimo de desenvolvimento 

sustentável, que, por sua vez, deve ser verificado em dimensões: I) a dimensão social, intimamente 

relacionada com a redução de desigualdades sociais; II) a dimensão cultural, que estabelece um equilíbrio 

entre tradição e inovação; III) a dimensão ecológica, atrelada à preservação do capital natural e à limitação 

do uso dos recursos não renováveis; IV) a dimensão ambiental, que respeita e realça a capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas naturais; V) a dimensão territorial, que se refere às configurações urbanas 

e rurais; VI) a dimensão econômica, ou seja, desenvolvimento econômico equilibrado; VII) a dimensão 

política nacional, que pressupõe o bom desenvolvimento da democracia, dos direitos humanos e o bom 

relacionamento do Estado com a iniciativa privada, a fim de que se estabeleça a coesão social; e VIII) a 

dimensão política internacional (baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia 

da paz e na promoção da cooperação internacional. 

                                                        
543 “El fenómeno migratorio ha sido visto en ocasiones como resultado de los desequilibrios en el desarrollo económico, mientras que en otras se ha considerado 

como un proceso potencializador del crecimiento económico, tanto en el origen como en el destino (Palazuelos y Villareal 2013). Estas diferentes visiones 

dependen de los lugares, los momentos y las circunstancias históricas relacionadas con el fenómeno migratorio (MONTAÑO, 2015, p. 31)”. 



335 

 

Percebe-se, pois, que falar de migração sob a perspectiva do desenvolvimento não é tão 

simples como parece, porque se faz necessário analisar as diversas dimensões as que compõem o 

desenvolvimento, muito além de questões puramente econômicas. 

Para além da concepção contemporânea de migração, verifica-se que os fluxos migratórios 

têm feito parte da história do mundo. Neste sentido, analisa-se a seguinte consideração sobre dados 

da Organização Internacional do Trabalho: 

 
A migração é resultado da situação econômica e política agitada do mundo, sendo também 
um componente importante na construção de um processo histórico. No entanto, a 
migração ocorreu nas últimas duas décadas como  resultado de guerras, fome e 
desequilíbrios econômicos, tendo um carácter especial, portanto. Desde a Segunda Guerra 
Mundial, as migrações em larga escala, através dos mares, terras e fronteiras linguísticas e 
culturais, não são mais eventos excepcionais e se tornaram a norma como em períodos 
históricos anteriores (BASCH; LERNER, 1986, p. 4-5). (tradução dos autores)544  

 

Diante deste contexto, portanto, acredita-se que migrar é um direito humano, uma vez que 

as fronteiras estabelecidas e que definem os estados soberanos são meramente artificiais. Todavia, 

muitas são as barreiras encontradas por aqueles que se desafiam migrar para se refugiarem de seus 

próprios países, os quais não conseguem garantir-lhes direitos humanos básicos. 

Observando pelo ponto de vista de quem recebe estes migrantes, Michale Minkenberg 

aponta que: “Há pequenos grupos políticos nas democracias ocidentais contemporâneas que 

instrumentalizam o direito por meio o de códigos de alteridade. Percebe-se uma mobilização política 

indenitária contra tudo o que é estrangeiro”. (2008, p. 262) (tradução dos autores)545  

Ademais, Michale Minkenberg (2008) aponta diversos sentimentos, os quais enumeram e 

denomina, entendendo serem os principais vilões daqueles que migram, uma vez que tais sentimentos 

alimentam práticas pouco amigáveis para com estes migrantes. São eles: o racismo, o antissemitismo, 

o chauvinismo, o religiocentrismo (fundamentalismo), a xenofobia, o nativismo, a 

heteronormatividade e o autoritarismo. 

Frente a essa realidade é que se parece encontrar o refúgio hoje. Contudo, inclusive, diante 

da exposição da questão, as dificuldades dos refugiados começam ser mais exploradas, bem como as 

resistências daqueles que recebem os refugiados também começam a ser alvo de uma crítica mais 

contundente de uma comunidade internacional, da imprensa e da pesquisa científica, que, aos poucos, 

procuram incorporar o discurso dos direitos humanos. Todavia, há um recorte que parece invisível 

ainda: os refugiados com alguma deficiência, uma condição que parece aumentar muito a fragilidade 

destes seres humanos. 

                                                        
544 “La emigración que se produjo a consecuencia de la agitada situación económica y política del mundo ha sido un componente importante del 

proceso histórico. Sinembargo, los movimientos migratorios ocurridos en las dos últimas décadas –resultado de las guerras, el hambre y los 
desajustes económicos del apos-guerra, han tenido un carácter especial, debido a las trayectorias geográficas que han seguido y la magnitud de 
la población afectada. Desde la segunda guerra mundial, las migraciones en gran escala, a través de mares, tierras y fronteras lingüísticas y 
culturales, han dejado de ser fenómenos excepcionales y se han convertido en la norma como ocurrió en períodos históricos anteriores (BASCH; 
LERNER, 1986, p. 4-5)”. 

545 “Il n’est guèrre de grupe politique, dans les démocraties occidentales contemporaines, qui s’appuie autant que la droite radicale sur 
l’instrumentalisation des codes de l’altérité. Cela constitue même, dans une certe mesure, une caractéristique qui la définit: la mobilisation 
politique contre tout ce que est étranger semble l’essance même de sa politique et son identité (MINKENBERG, 2008, p. 262)”.  
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A migração, sob a perspectiva do refúgio/asilo seria a terceira dimensão da referida 

sistemática de proteção da diversidade, exercendo, por sua vez, o que Kymlicka (1992) chama de direito de 

retirada. O conceito de direito de retirada consiste na última tentativa de se proteger a diversidade, 

porque, no plano ideal, por meio do direito constitucional e/ou internacional, ela deveria estar 

protegida nos próprios Estados onde é encontrada.  

Diferentemente da migração econômica relacionada ao desenvolvimento, o refúgio está 

vinculado à existência de conflitos armados, e ao temor de perseguição ou a perseguição 

propriamente dita por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, 

conforme dispõe a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. (ONU, 

1951). 

O termo refugiado também se aplica, de acordo com a Convenção da Unidade Africana de 

1969546, artigo 1º, nº 2: 

 

[...] a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação 
estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a ordem pública 
numa parte ou na totalidade do seu país de origem ou do país de que tem 
nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar da residência habitual para procurar 
refúgio noutro lugar fora do seu país de origem ou de nacionalidade. (OUA, 1969) 

 
 

Com a Declaração de Cartagena de 1984, houve mais uma vez a ampliação da definição de 

refugiado, englobando em sua conclusão terceira que também são refugiados: 

 
[...] as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou 
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública (OEA, 
1984). 

 

Não obstante, apesar da existência de documentos internacionais existentes de proteção 

aos migrantes e aos refugiados de âmbito global e regional, e de tratados internacionais tratando de 

modo mais específico a proteção dos deficientes, a exemplo da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência de 2006, de esfera universal, e da Convenção Interamericana para a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência de 

1999, na esfera das Américas, ainda não há, segundo o presidente da Comissão sobre Proteção dos 

Direitos dos Migrantes e suas Famílias, José Brillantes, uma garantia  que “os líderes globais protejam 

os direitos das pessoas com deficiência e partilhem responsabilidades” (ONU, 2017c). 

Do exposto, percebe-se claramente que os migrantes e refugiados que possuem algum tipo 

de deficiência ainda ficam à margem da proteção efetiva aos direitos humanos mais fundamentais, 

tais como abrigo, acompanhamento psicossocial e tratamento médico, direitos esses que tornam suas 

vidas mais dignas quando respeitados e, facilitam inclusive sua integração social no país de recepção.  

                                                        
546 A Organização  da Unidade Africana (OUA) foi substituída em 2002  pela União Africana (UA). 
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3 AS DEFICIÊNCIAS: TIPOS E CONCEITO 

 

As deficiências sejam elas física, mental, psicossocial ou intelectual, tem seus conceitos 

estabelecidos em leis nacionais e tratados internacionais que foram se alterando com o tempo. Na 

esfera internacional a Organização Mundial da Saúde (OMS), desenvolveu nos anos oitenta uma 

classificação internacional de impedimentos (impairment), deficiências (disability,) e incapacidades 

(handicap), trazendo para cada um a seguinte definição: 

 
Impedimento a uma alteração psicológica, fisiológica, ou anatômica (dano ou 
lesão sofrida pelo individuo); 
Deficiência diz respeito ás sequelas resultantes de um impedimento e que venha 
restringir a execução de uma ou mais atividades consideradas normais às pessoas; 
Incapacidade: acontece quando, em virtude de uma deficiência, a pessoa se torna 
impossibilitada de viver integrada ao seu meio, considerando a idade, sexo, 
fatores sociais e culturais. (MOURA, 1992, p.2). 

 
  

Esse conceito, todavia, teve vigência até o ano de 2001, sofrendo alteração em 2006, época 

em que a comunidade internacional, por meio da edição da Convenção de Nova Iorque sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)547 de 2006, desenvolveu um conceito de deficiência 

pautada implicitamente no princípio da proteção da diversidade, procurando discutir a questão sob o ponto 

de vista da articulação de seres humanos pertencentes a grupos minoritários com uma sociedade 

regida e pensada por (e para) uma maioria diferente destas minorias, chamando a atenção para a 

pluralidade de indivíduos que existe dentro da terminologia pessoas com deficiência.  

Neste sentido, vale ressaltar que no preâmbulo da referida convenção é reconhecido: que 

a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura violação da dignidade e 

do valor inerentes ao ser humano; a diversidade das pessoas com deficiência; a importância da 

cooperação internacional para melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência em todos 

os países, particularmente naqueles em desenvolvimento; as difíceis situações enfrentadas por pessoas 

com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação em razão de raça, 

cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou 

social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição; que mulheres e meninas com deficiência 

estão frequentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, 

lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração; a necessidade de 

incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência. 

                                                        
547 Em 2008, o Brasil internalizou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: o primeiro tratado de 

Direitos Humanos recepcionado com status equivalente a emenda constitucional. É importante também recordar que 
no país há cerca de 45 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência (NOVOS COMENTÁRIOS À 
CONVENÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2014). 
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Ademais, vale ressaltar também que a referida convenção, de acordo com seu art. 3°, é 

regida pelos seguintes princípios: o respeito pela dignidade inerente ao ser humano, a autonomia 

individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; a não-

discriminação; a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e a 

aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; a 

igualdade de oportunidades; a acessibilidade; a igualdade entre o homem e a mulher; o respeito pelo 

desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com 

deficiência de preservar sua identidade. 

No âmbito das Américas, a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência de 1999, define deficiência 

como:       “[...] uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 

que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social”. (OEA, 1999.) 

Ainda sobre a questão da deficiência, vale ressaltar que a perspectiva feminista tem 

qualificado o debate sobre o corpo no contexto dos estudos sobre deficiência, especialmente no 

tocante à radicalização do pressuposto da desnaturalização do corpo (MELLO; NUERBENG; 2012). 

Sendo assim, percebe-se que tais debates sobre o corpo contribuem para que se entenda o que alicerça 

a proteção da diversidade, porque ela não pressupõe uma proteção de algo que seja inferior ou 

necessariamente mais frágil. Pelo contrário, a proteção da diversidade reconhece que o diverso não é 

menos referencial que o hegemônico e nem necessariamente mais frágil ou, de fato, deficiente. Ou 

seja, em alguns momentos, proteger diversidade significa imputar responsabilidade sobre o diverso, negar 

sua fragilidade e abdicar da superproteção.  

 No que se refere ao Brasil, o país adotou a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência de 1999, em 2001 

(Decreto nº 3.956 de 8 de outubro de 2001) e, ao elaborar o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

n. 13.146, de 6 de julho de 2015), parece ter se inspirado na Convenção de Nova Iorque sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006. Absorveu esse entendimento e revogou as hipóteses 

de incapacidade absoluta do Código Civil de 2002, por meio de seu art. 3º, mantendo somente a 

hipótese de menores de 16 anos serem considerados absolutamente incapazes. 

Neste mesmo sentido, foi editado o Tratado de Marraqueche para facilitar o acesso às obras 

publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para aceder ao texto 

impresso548, de 27 de junho de 2013, sendo importante salientar que o acesso à cultura por parte das 

pessoas cegas não é somente importante para lhes conferir igualdades de oportunidades, mas também 

                                                        
548 Ratificado por 20 países, o tratado foi assinado durante reunião da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI) em Marraqueche, no Marrocos. A proposta do texto foi de autoria do Brasil, em parceria com Paraguai e 
Equador. Importante também apontar que o Tratado de Marraqueche, assim como a Convenção de Nova Iorque sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com status emenda 
constitucional. 
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para que haja uma maior troca entre cegos e não cegos, porque, com certeza, diferentes experiências 

corroboram umas com as outras.  

 

 

 

4 DESAFIOS DO PACTO GLOBAL PARA A MIGRAÇÃO SEGURA E PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) já em 2011 alertava que:  

 

[...] os refugiados com deficiência são mais susceptíveis de serem marginalizados 
em todos os aspectos da ajuda humanitária devido a barreiras físicas, ambientais 
e sociais contra o acesso à informação, serviços de saúde e reabilitação e proteção 
dos direitos humanos. (ACNUR, 2017) (tradução livre dos autores) 549  

  

Apesar de tal realidade e de na prática existir indivíduos com alguma deficiência migrando 

e solicitando status de refugiado, ainda “há uma falta de dados sobre a situação e o número de 

migrantes com deficiência” (ACNUR, 2017), assim como uma pouca proteção aos seus direitos 

contra abusos e o cumprimento dos direitos necessários para uma vida digna. Tal realidade que fez 

com que a temática passasse a ser debatida com mais ênfase pela comunidade internacional, com 

vistas a uma proteção. 

Assim, durante a Cúpula das Nações Unidas, realizada em setembro de 2016, houve como 

resultado a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes, documento A/70/L.61, adotada 

por todos os Estados membros da Organização Internacional. Essa ação estatal conjunta, nas 

palavras do atual Secretário das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, criou para os Estados partes um 

compromisso para que “mais crianças em idade escolar possam participar da escola; mais 

trabalhadores possam seguramente procurar postos de trabalho no exterior, em vez de estar à mercê 

de traficantes criminosos, e mais pessoas terão escolhas reais sobre a possibilidade de mover para 

acabar com os conflitos e manter a paz, aumentando as oportunidades de manter-se em sua casa” 

(ONU, 2016, p. 1) (tradução dos autores)550, criando compromissos separados para migrantes e 

refugiados.  

Mas além dessa medida, a Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu no anexo II da 

Declaração de Nova Iorque, diante das dificuldades vivenciadas pelos refugiados dentro do processo 

                                                        
549 “[...] refugees with disabilities are more likely to be sidelined in every aspect of humanitarian assistance due to physical, 

environmental and societal barriers against accessing information, health and rehabilitation services and human rights 
protection.” (ACNUR, 2017) 

550 “[...] more children can attend school; more workers can securely seek jobs abroad, instead of being at the mercy of criminal 
smugglers, and more people will have real choices about whether to move once we end conflict, sustain peace and increase 
opportunities at home”. (ONU, 2016, p. 1) 
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migratório, priorizar aqueles refugiados que possuem alguma deficiência e que, portanto, se 

encontram numa situação de maior vulnerabilidade.  

Com isso, iniciou-se a elaborar de um novo Pacto Global para os Refugiados, intitulado de 

Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular. Esse novo Pacto, a ser adotado no ano de 2018, 

visa que os Estados membros da ONU e da Organização Internacional para Migrações (OIM) se 

centrem mais na solução do que no problema, como vem ocorrendo atualmente. Para tanto, entre 

outras medidas, objetiva-se criar uma nova agenda com o escopo de disponibilizar recursos materiais, 

financeiros e de pessoal para o auxílio dos refugiados deficientes, tendo como um de seus escopos 

“Garantir que os migrantes [e refugiados] tenham acesso ao nível mais alto possível de saúde física e 

mental [...]”551. (ONU, 2017b) (tradução dos autores). 

Nesta mesma seara, segundo a presidente do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, Theresia Degener “O novo Pacto Global é uma oportunidade única para abordar as 

lacunas de um sistema de migração e de refugiados construído sobre políticas que carecem de 

consideração por pessoas deficientes”. (ONU, 2017a) 

Vale frisar que, os solicitantes de refúgio com alguma deficiência experimentam, desde a 

sua locomoção, ainda no país de origem até a chegada ao Estado de acolhimento, um maior grau de 

precariedade e exposição a riscos pela própria condição física, intelectual, psicossocial em que se 

encontram. 

Assim, para que esse Pacto Global de fato se concretize nos próximos dois anos e se efetive, 

necessário uma atuação conjunta de cooperação entre os países e dentro de cada Estado soberano, 

uma vez que hodiernamente, conforme palavras da relatora especial da ONU para os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, Catalina Devandas Aguilar, “[...] Muitos países carecem de procedimentos 

formais para identificar migrantes e refugiados com deficiência e, consequentemente, não fornecem 

proteção e serviços essenciais, como abrigo e atendimento médico acessível e adequado às suas 

necessidades”. (ONU, 2017a) 

Para tanto, os Estados membros da ONU se reuniram numa para Primeira Oficina, em 

abril de 2017, na cidade de Nova Iorque. Nessa ocasião debateram “a protecção dos direitos e bem-

estar dos migrantes; redução da incidência e impacto de migração forçada e irregular; e a solução das 

dimensões da mobilidade em situações de crise” (OIM, 2017)552 (tradução dos autores). Ainda no 

presente ano haverá uma Segunda Oficina em Genebra, no mês de julho, onde se  

 

oferecerá aos Estados-Membros e outros parceiros relevantes no âmbito da 
migração a oportunidade de investigar a temática da proteção e assistência aos 

                                                        

551 “Garantizar que los migrantes [y refugiados] tengan acceso al nivel más alto posible de salud física y mental [...]” (ONU, 

2017b). 

552 “[...] la protección de los derechos y bienestar de los migrantes; la reducción de la incidencia y repercusiones de la 
migración forzosa e irregular; y la solución de las dimensiones de movilidad en las situaciones de crisis.” (OIM, 
2017)   
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migrantes em situações de vulnerabilidades a partir das perspectivas normativas,  
cooperativas e práticas” (OIM, 2017)553 (tradução dos autores). 

 

Esse é, pois, um dos grandes desafios para a efetivação do Pacto Global para os refugiados 

deficientes, tendo em vista que a legislação de alguns Estados não aborda o direito dos deficientes 

nacionais, que também ficam à margem na sociedade em que vivem. 

Outro grande desafio para a elaboração do referido Pacto estaria na participação do 

refugiado deficiente na sua construção. Neste sentido, vale ressaltar que, em uma tentativa de definir 

justiça social, vale destacar que para Nancy Fraser554 (2011), a justiça social exige, simultaneamente, 

redistribuição, reconhecimento de identidades e a participação popular; sendo esses, portanto, os seus 

elementos definidores. Ou seja, referir-se a construção de um Pacto neste sentido, dá ensejo à 

contribuição destes indivíduos com suas experiências referentes às diversas fases do processo 

migratório. 

Apesar da iniciativa internacional, cabe aqui, todavia, fazer uma crítica salutar, pois além 

dos refugiados, as migrações forçadas e pelo próprio nome do Pacto Global que visa à migração segura, 

ordenada e regular, também envolve os migrantes econômicos. 

 Dentre os que migram seja por razões não humanitárias também os indivíduos com 

alguma deficiência e que também necessitam, pela vulnerabilidade na qual se inserem, um tratamento 

diferenciado nos moldes do que se pretende para os refugiados. Caso contrário, apenas uma parte 

dos migrantes forçados com alguma deficiência serão visíveis, isto é, os solicitantes de refúgio e 

refugiados, enquanto outra parte continuará esquecida em seus direitos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Migrar é um direito humano e, em diversos casos, parece ser a última alternativa para que 

seres humanos possam viver vidas vivíveis. Sendo assim, é necessário que se garanta a estes indivíduos 

proteções em âmbito global, tendo em vista que a migração hodiernamente está cada vez mais 

dinâmica. 

O olhar por meio das lentes da interseccionalidade permite descontruir a ideia de que 

somente identidades hegemônicas migram e refletir sobre um sistema protetivo de migrações que 

abranja todos os seres humanos, em suas diversas especificidades, inserindo-se nesse rol algumas 

problemáticas que ainda perduram, como é o cenário no qual se inserem os refugiados deficientes, 

                                                        
553 “[...] ofrecerá a los Estados Miembros y los demás interlocutores competentes en el ámbito de la migración la oportunidad de 

sondear la temática de la protección y la asistencia a los migrantes en situaciones vulnerables desde las perspectivas normativas, 
cooperativas y prácticas”. (OIM, 2017)   

554 Nancy Fraser é uma teórica crítica estadounidense, feminista, e professora na The New School, em Nova 

Iorque. Amplamente conhecida por sua crítica à política de identidade e seu trabalho filosófico sobre o conceito 

de justiça, Fraser também critica firmemente o feminismo liberal contemporâneo e seu abandono no que diz 

respeito a questões sobre justiça social. Fraser tem defentido reiteradamente que não há justiça social sem a 

participação, inclusive, das minorias na construção o direito (THE NEW SCHOOL, 2017). 
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que apesar de estarem normativamente protegidos internacionalmente, na prática são ignorados 

como migrantes forçados e refugiados pelos países de acolhida . 

Desse modo, para que os deficientes em situação de refugio possam se desenvolver nas 

searas social, econômica, política e cultural, necessário se faz a implementação do Pacto Global para a 

Migração Segura, Ordenada e Regular pelos Estados e sua aplicação efetiva no que tange às temáticas 

abordadas, pois superar esse desafio será crucial para a proteção aos direitos humanos, ao bem estar 

e integração local aos refugiados no país de acolhida, sobretudo para aqueles que possuem algum tipo 

de deficiência. 

Contudo, necessário se faz que a comunidade internacional também se volte para os 

migrantes deficientes por razões econômicas, para que de modo mais amplo todo um grupo 

vulnerável possa ser atendido e protegido em suas necessidades e direitos humanos. 
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INTRODUÇÃO  

O trabalho proposto foi orientado pela cláusula de reserva de jurisdição e respeito à 

dignidade da pessoa humana, sem apregoar milagres de política criminal e/ou restrição aos direitos 

fundamentais, porém, alertou-se, contudo, para alguns problemas e clamou-se, nessa linha de 

intelecção, por uma maior agilidade na investigação em face das novas realidades e complexidades 

criminosas, nas quais as infrações penais são planejadas e executadas, nos surpreendendo a cada dia 

por suas inovações tecnológicas e respectivos aumentos desenfreados nos índices da violência.  

Ratifica-se o dito, já que em pouco mais de 20 (vinte) anos, a população carcerária 

brasileira557 aumentou, aproximadamente, 575% (sem contar das “incalculáveis cifras negras”), bem 

como no Brasil atingiu-se a marca recorde de 59.627 mil homicídios em 2014, uma alta de 21,9% em 

comparação aos 48.909 óbitos registrados em 2003. A média de 29,1 para cada grupo de 100 mil 

habitantes também é a maior já registrada na história do país, e representa uma alta de 10% em 

comparação à média de 26,5 registrada em 2004558, o que vem a exigir do Estado estratégias, soluções 

                                                        
555 Delegado de Polícia/PCRS. Mestrando em Ciências Criminais/PUC-RS. Mestre em Ciências Policiais da 

Segurança e Ordem Pública/CAES-PMESP. Especialista em Penal e Proc.Penal.  
556 Advogado Criminalista. Mestrando em Ciências Criminais/PUC-RS. Especialista em Direito Penal 

Empresarial. Bolsista CAPES. 
557http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-
depen-versao-web.pdf. pág.15. Acesso em: 16.01.2017. 
558 http://oglobo.globo.com/brasil/mapa-da-violencia-2016-mostra-recorde-de-homicidios-no-brasil-

18931627#ixzz4biHqEGK6. Acesso em: 16.04.2017. 

http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://oglobo.globo.com/brasil/mapa-da-violencia-2016-mostra-recorde-de-homicidios-no-brasil-18931627#ixzz4biHqEGK6
http://oglobo.globo.com/brasil/mapa-da-violencia-2016-mostra-recorde-de-homicidios-no-brasil-18931627#ixzz4biHqEGK6
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eficazes e velocidade em suas ações para atender o seu dever inserto na Constituição Federal559, em 

especial no resguardo da incolumidade das pessoas e patrimônios. 

Hoje, há intensa procura por soluções rápidas, eficientes e de segurança máxima 

emergindo como anseios desta sociedade pós-moderna, principalmente com relação à eficácia da 

Polícia por todas as mazelas sociais560. Percebemos que a sociedade do mundo líquido (parafraseando 

BAUMAN) superou o tempo do modelo mecânico, planificado e previsível, como ao tempo do 

“relojoeiro”, chegando ao momento do mundo virtual em que o tempo é cada vez mais intenso e 

alucinado. 

Na atualidade a procura mais veloz e, simultaneamente, uma justiça penal mais justa 

não pode admitir uma ofensa desmedida e desnecessária dos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais pessoais dos cidadãos. Neste momento da história, vivemos e devemos viver em busca 

de um equilíbrio entre o garantismo e o securitarismo para que se concretize um dos grandes fins do 

Direito Penal: o equilíbrio entre a tutela efetiva de bens jurídicos lesados ou colocados em perigo de 

lesão e a defesa efetiva do delinquente face ao ius puniendi.561  

VALENTE também aponta que a população busca maiores resultados e 

centralização das demandas sociais nas atividades policiais e que a pós-modernidade impõe à Polícia 

um pensar e um atuar epistémico-axiológico, dotado de legitimidade jusnormativa e sociológica, dentro 

dos pilares e primados supraconstitucionais e constitucionais de um efetivo Estado de Direito 

material social democrático562.  

VALENTE563 ainda expõe que dentro desta identidade social e como ator fulcral, 

senão principal, do macro sistema Direito, em especial o do Direito Penal, encontra-se a Polícia que 

é o primeiro rosto e o rosto visível da lei (Estado). É o primeiro ator a interpretar e aplicar a política 

criminal identificada e determinada pela doutrina, pela jurisprudência, pela lei positivada e pelos 

princípios gerais do Direito Penal, da política criminal e do Direito como macrossistema. O modus 

operandi da Polícia é (será), caso ela exista, o rosto visível da política criminal de uma determinada 

identidade social: se a política criminal for repressiva e reativa, a Polícia será repressiva e reativa ao 

fenômeno criminal. Isso os obrigam, como primeiro ator judiciário de intervenção penal ou ator que 

evita a violação da vivência harmoniosa comunitária, a conscientizar-se de que não pode interpretar 

e aplicar o Direito Penal material e processual sem atender à teleologia, às valorações e às proposições 

político-criminais pilares da norma penal, sob pena de atuar com a violação dos direitos e das 

liberdades fundamentais pessoais. 

                                                        
559 Art. 144 da CF/88. 
560 Enaltecemos aqui que a educação, saúde, lazer, previdência e trabalho são bases inafastáveis de uma 
sociedade justa, o que sem dúvidas refletirão também na segurança pública. 
561 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. A polícia do estado democrático e de direito. 1ª ed. – Florianópolis : 

Empório do Direito, 2015, p.22. 
562 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes et al. Os direitos e liberdades fundamentais pessoais como barreira 
“intransponível” na produção de prova penal. Prova Penal – Estado Democrático de Direito. Rei dos 
Livros/empório do direito, 2015, p.63. 
563 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes, op.cit., p.29. 
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Ademais, devemos sempre avaliar a que nível(eis) os elásticos da liberdade e 

segurança podem ser tensionados, já que são fundamentais e indispensáveis ao nosso convívio social 

e desenvolvimento das ações do Estado em sua política criminal, já que a proteção à vida de cada 

indivíduo pelo Estado é uma de suas funções basilares, justificadoras de sua própria existência. Assim, 

BAUMAN564 nos afirmou que “Para ser feliz há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis 

(…) um é segurança e o outro é liberdade. Você não consegue ser feliz e ter uma vida digna na ausência de um deles. 

Segurança sem liberdade é escravidão. Liberdade sem segurança é um completo caos. Você precisa dos dois. (…) Cada 

vez que você tem mais segurança, você entrega um pouco da sua liberdade. Cada vez que você tem mais liberdade, você 

entrega parte da segurança. Então, você ganha algo e você perde algo”. 

É importante compreender que repressão e garantias processuais não se excluem, senão 

que coexistem. Radicalismos à parte, devemos incluir nessa temática a noção de simultaneidade, em que 

o sistema penal tenha poder persecutório-punitivo e, ao mesmo tempo, esteja limitado por uma esfera 

de garantias processuais (e individuais). Considerando que risco, violência e insegurança sempre 

existirão, é sempre melhor risco com garantias do que risco com autoritarismo. É  uma sociedade regida pela 

velocidade e dominada pela lógica do tempo curto. Toda essa aceleração potencializa o risco565.  

No Agravo Regimental n.º 654.823 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do 

Ministro Dias Toffoli, discorre que o direito à segurança pública é uma prerrogativa constitucional 

indisponível, que se garante através da inserção de políticas públicas, sendo incumbência estatal a 

criação de condições objetivas que possibilitem o acesso a esse serviço. É dever do judiciário 

determinar a implementação de tais políticas públicas quando perceber inércia do Executivo566. 

Com isso, apresentaremos neste ensaio uma série de argumentos doutrinários, legais 

e empíricos de que existem latentes demandas por maiores resultados eficazes no contexto da 

segurança pública, pelas quais a adoção de certas medidas investigativas iniciadas de ofício pelo órgão 

policial atenderá aos anseios sociais e estará abalizada pela Constituição e por vários exemplares 

legislativos estrangeiros no mesmo sentido. Insta aqui lembrarmos que não se trata de ampliar 

restrições aos direitos fundamentais e nem limitar a destacada cláusula de reserva de jurisdição, mas 

sim traçar o melhor equilíbrio entre as funções do Estado e resguardo da dignidade da pessoa 

humana. 

 

 

    

                                                        
564 https://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU&feature=youtu.be. Acesso em 10.02.2017. 
565 Lopes Jr., Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2015, p.78 e 94. 
566  “O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de 
políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso 
a tal serviço. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de 
políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 
discricionário do Poder Executivo.” (RE 559.646-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 7-6-2011, 
Segunda Turma, DJE de 24-6-2011.) No mesmo sentido: ARE 654.823-AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento 
em 12-11-2013, Primeira Turma, DJE de 5-12-2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=LcHTeDNIarU&feature=youtu.be
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=624471
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4978259
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1- INQUÉRITO POLICIAL – INSTRUMENTO DE GARANTIAS 

É consabido que a complexidade criminosa contemporânea exige do Direito Penal 

a busca permanente por estreitar/reduzir sua “perseguição” aos fatos ilícitos, mantendo-se, na 

medida do possível, atualizado às necessidades da sociedade. POZZEBON refere que a velocidade 

dos fatos sociais, como é óbvio, não consegue ser acompanhada pelo Direito que, paradoxalmente, 

oferece um arsenal de dispositivos legais estáticos para acompanhar uma realidade em constante 

movimento e mutação567. 

Sabemos que a investigação tem mais chances de sucesso no contexto probante 

convincente se iniciar imediatamente, sem retardo, logo após a infração penal (Art. 6° do Código de 

Processo Penal Brasileiro), pois a demora causa perecimento na obtenção de informações/dados 

afetos ao caso penal, tanto pelo seu próprio decurso natural, como prejuízo num exame pericial por 

desaparecerem os vestígios, quanto pela astúcia do investigado em ocultar e destruir o conjunto 

indicativo da autoria e materialidade.  

A realização da investigação policial e elaboração do inquérito são tarefas que exigem 

uma amplitude de saberes. Para além do que a letra da lei explicita sobre os procedimentos de 

investigação preliminar ao processo penal, são necessários recursos “relacionais” desenvolvidos por 

policiais civis, no sentido de superar dificuldades existentes, sejam elas pela falta de recursos materiais 

e humanos para a realização da investigação de todos os crimes que chegam ao conhecimento da 

Polícia Civil ou, mesmo, pelas dificuldades de comunicação entre os diferentes operadores do Sistema 

de Justiça Criminal568. 

No panorama brasileiro temos como regra na persecução penal, ressalvadas 

exceções, a investigação de atribuição às Polícias Judiciárias (Civil e Federal – vide art. 144 da CF/88), 

a acusação processual realizada pelo Ministério Público e a função de julgar afeto ao Poder Judiciário. 

A investigação criminal possui papel essencial na função de prevenir e reprimir a 

prática delituosa, sendo a iniciativa estatal mais aparente dos esforços para dar satisfação clara à 

sociedade. Apesar de haver outras atividades que prescindam da Polícia, resta notório que a ampla 

gama dos processos judiciais criminais têm origem no inquérito policial, sendo este o suporte 

principal do Sistema de Justiça Criminal no Brasil.  

Para isso, ilustramos algumas peculiaridades do maior instrumento do Estado para 

fins investigativos, o inquérito policial, que é exercido exclusivamente pela Polícia Judiciária e 

presidido pelo Delegado de Polícia, que dirige e norteia o aparato estatal policial investigativo para 

execução de tarefas afetas à investigação. Possui algumas peculiaridades, dentre elas a de natureza 

                                                        
567 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. Mídia, Direito Penal e Garantias. Criminologia e sistemas jurídico-
penais contemporâneos/Ruth Maria Chittó Gauer (Org.). – 2ª.ed.,rev. e ampl. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2012, p.299. 
568AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de e VASCONCELLOS, Fernanda Beste de. O Inquérito Policial em 
Questão – Situação atual e a percepção dos Delegados de Polícia sobre as fragilidades do modelo brasileiro de 
investigação criminal. Revista Sociedade e Estado - Volume 26 Número 1 Janeiro/Abril 
2011,p.62.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922011000100004. Acesso em 
17.02.2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922011000100004
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administrativa, coabitando com atos judiciais, seu sigilo é amplo extraprocedimental (funções 

utilitarista aos fins investigativos e garantista aos direitos fundamentais do indivíduo) e relativo ao nível 

endoprocedimental (acesso aos atos materializados e ao exercício da defesa), deve ser escrito, possui 

prazos determinados, o que atende ao princípio da duração razoável do processo, tendo como 

proposta instrumental de pesquisar e apurar as circunstâncias fáticas, materialidade e autoria, 

produzindo uma filtragem indicativa ao processo ou ao não-processo, evitando ações penais infundadas e 

violadoras da dignidade da pessoa humana. 

A investigação tem nítido caráter de evitar a instauração de uma persecução penal 

infundada por parte do MP diante do fundamento do processo penal, que é a instrumentalidade e o 

garantismo penal569. O processo penal não dá em árvores. Custa dinheiro570. 

Ilustramos o conceito de inquérito policial no CPP Português571:  

Art.262, 1 - O inque ́rito compreende o conjunto de dilige ̂ncias que visam investigar a existência de 

um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em 

ordem à decisão sobre a acusac ̧ão. 

2 - Ressalvadas as excepço ̃es previstas neste Co ́digo, a noti ́cia de um crime da ́ sempre lugar a ̀ 

abertura de inque ́rito. 

O Código de Processo Penal Brasileiro e a Lei n° 12.830/13 nos apontam, não 

exaustivamente, uma série de diligências orientadoras da ação policial investigativa, em especial do 

Delegado de Polícia que tem o dever de praticá-las, de ofício, e com resguardo do Princípio da 

Legalidade, tais como requisitar documentos, informações, dados e exames, determinar busca e 

apreensão em flagrante delito (art. 302 do CPP), conceder liberdade provisória, fiança (art. 322 do 

CPP), dentre tantas outras, tudo para um melhor esclarecimento da notitia-criminis, seus 

desdobramentos, circunstâncias fáticas, autoria e a materialidade. 

A Polícia exerce papel importante no revés à sensação de insegurança e de 

apontamento de que a violência penal não é a solução para a reconstrução dos valores jurídicos-

constitucionais do Estado. O cidadão recorre, inicialmente, à Polícia em busca da tutela dos seus 

direitos e liberdades fundamentais (pessoais, sociais, culturais, econômicos e políticos) – valores 

axiológico-constitucionais – lesados ou colocados em perigo de lesão por condutas humanas, assim 

como lhe cabe promover o equilíbrio da tutela desses direitos e liberdades e os possíveis abusos de 

intervenção no espaço subjetivo do infrator.572 

 

                                                        
569 O garantismo penal busca evitar o custo para o sujeito passivo (e para o Estado) de um juízo desnecessário  

(Aury Lopes Jr., Sistemas de Investigação Preliminar no Processo penal, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001, 
p.41). 

570 MORAIS DA ROSA, Alexandre. A teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Rei dos livros. Empório do 
direito, 2° ed., 2015. p. 49. 

571 http://www.verbalegis.net/cppenal.pdf. Acesso: 26.abril.2017. 
572 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. A polícia do estado democrático e de direito. 1ª ed. – Florianópolis : 

Empório do Direito, 2015, p.35 e 63. 

http://www.verbalegis.net/cppenal.pdf
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2- LEGISLAÇÃO BRASILEIRA – NECESSIDADES E PERSPECTIVAS 

Para atender exigências da sociedade encartadas na Constituição (art. 226 caput e §8°) 

e aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário, foi criada a Lei n° 

11.340/06 (conhecida como Lei Maria da Penha), a qual possui vários dispositivos de proteção à 

mulher, dentre os quais, os artigos 22 a 24 - “medidas protetivas de urgência” -, consistente na possibilidade 

da vítima de crimes cometidos no âmbito das relações domésticas fazer um requerimento perante o 

Delegado de Polícia, o qual possui um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para remeter os autos 

processuais ao Poder Judiciário (art. 12, inc. III), solicitando, por exemplo, a proibição de 

aproximação entre agressor e vítima. Ocorre que isso ainda não é suficiente para a proteção da 

ofendida, necessitando de mais 48 (quarenta e oito) horas para que haja autorização judicial (art. 18, 

inc. I) e o necessário/devido instrumento legal apto à tutela da vítima. Após o deferimento, o 

investigado deve ser intimado da decisão, o que pode derrocar em uma demora ainda mais 

significativa na efetivação da medida cautelar (sem contar as demais nuances que podem acarretar, a 

título de exemplo, na evasão do transgressor). 

Sabe-se que passados 10 (dez) anos de vigência da referida lei, a violação de direitos 

fundamentais em face da mulher, infelizmente, ainda é latente, por múltiplas razões, dentre as quais 

a vasta extensão territorial (aprox. 5.500 municípios brasileiros) com suas peculiaridades culturais, 

sociais e econômicas.  

Neste contexto, interessante se faz o apontamento de CASTRO e CARNEIRO:  

“(....) pelo relatório final da CPMI da Violência Doméstica, baseados em relatório de auditoria 

do TCU, revelam que a insuportável morosidade na proteção da vítima não é exceção, mas a regra. 

A depender da região, o prazo para a concessão das medidas é de 1 a 6 meses, “tempo absolutamente 

incompatível com a natureza mesma desse instrumento”, a impor “medidas cabíveis para a imediata 

reversão desse quadro” 573. 

Para isso, destaca-se o Projeto de Lei n° 7/16574, da Câmara dos Deputados Federais, 

que altera a Lei n° 11.340/06, em especial o que é proposto pela criação do art. 12-B na citada lei, 

possibilita ao Delegado de Polícia, provisoriamente, mas sempre submetido à homologação do Poder 

Judiciário, em determinar medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, inc. III e art. 23, inc. I 

e II, ambos da Lei n° 11.340/06. Ou seja, estabelece-se que o Juiz de Direito, imperiosamente, deverá 

ser comunicado da medida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e poderá manter ou rever a medida 

aplicada, ouvido o membro do Ministério Público no mesmo prazo (art. 12-B, §1º, do referido 

projeto). 

                                                        
573 CASTRO, Henrique Hoffmann Monteiro de e CARNEIRO, Pedro Rios. Concessão de medidas protetivas 
na delegacia é avanço necessário. Publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico. Disponível: 
<http://www.conjur.com.br/2016-jun-20/concessao-medidas-protetivas-delegacia-avanco-
necessario#_ftnref5>. Acesso em: 17/08/2016. 
574 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125364. Acesso em: 12.01.2017. 

http://www.conjur.com.br/2016-jun-20/concessao-medidas-protetivas-delegacia-avanco-necessario#_ftnref5
http://www.conjur.com.br/2016-jun-20/concessao-medidas-protetivas-delegacia-avanco-necessario#_ftnref5
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125364
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Corrobora-se com os argumentos de PINTO de que a medida protetiva não tem 

qualquer cunho de pena (cuja imposição, por óbvio, é privativa do juiz, após o transcurso do devido 

processo legal), e que, uma vez determinada pelo Delegado de Polícia, levará sempre em conta o 

benefício da vítima. Medidas muito mais graves, por importarem na privação da liberdade da pessoa, 

como a prisão em flagrante do agente e a concessão – ou não – de fiança, com o arbitramento do 

valor a ser recolhido pelo agente, já são atribuídas à autoridade policial, sem que ninguém, ao que se 

saiba, tenha agitado com a inconstitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Penal que 

tratam da matéria. Em outras palavras: se pode o delegado policial deliberar sobre um dos bens mais 

caros da pessoa, que é a liberdade (decretando sua prisão em flagrante, estipulando o valor da fiança, 

etc.), por qual motivo não estaria legitimado a impor medidas de proteção em prol de uma vítima de 

violência doméstica? Temos como óbvia a contradição desse argumento575. 

Ao nosso ver, o projeto não enseja violação da (irrenunciável) cláusula de reserva de 

jurisdição e dos direitos fundamentais pelas seguintes razões: a uma, por harmonizar-se com a 

Dignidade da Pessoa Humana; a duas, por estar legitimada no âmbito da competência do legislador 

no devido processo legal legislativo; a três, por possibilitar maior proteção às vítimas, atendendo aos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos e bloco de convencionalidade, na medida em que se 

trata de um grave problema social; a quatro, por ser semelhante ao praticado pelo Delegado de Polícia 

no exercício de suas funções (art.144 da CF/88, CPP e Lei n° 12.830/13); a cinco, um dos direitos 

mais caros que há no ordenamento jurídico - a liberdade (deve ser a regra), porém em apertadas 

circunstâncias este direito pode ser restringido, como a exemplo do flagrante delito (art. 5°, inc. LXI 

da CF/88 e art. 302 do CPP), oportunidade na qual o Delegado de Polícia preside/determina a prisão 

do indivíduo, ficando sempre sob a chancela (homologação) do Juiz de Direito; a seis, também de 

maneira próxima, a concessão de liberdade provisória com ou sem fiança (art. 319 c/c art. 322, ambos 

do CPP), apreensão de objetos (art. 6° do CPP), condução coercitiva (art. 201 §1° do CPP) - todas 

espécies de medidas cautelares determinadas pelo Delegado de Polícia; a sete, por respeitar os 

princípios da Legalidade e do Devido Processo Legal, como em exemplos de tutelas cautelares no 

âmbito administrativo576; a oito, a investigação tem mais chances de sucesso em matéria probatória e 

convincente se for iniciada imediatamente, sem demora, logo após a infração penal, pois o 

retardamento, sem dúvidas, causa prejuízo na produção das fontes de provas e na colheita de 

informações/dados relevantes ao caso concreto, tanto pelo seu próprio decurso natural quanto pela 

astúcia do investigado, o que, inevitavelmente, repercutirá no âmbito da fase processual; e a nove, a 

                                                        
575 PINTO, Ronaldo Batista. Da possibilidade do delegado de polícia decretar medidas protetivas em favor da 
vítima de crimes perpetrados no âmbito domestica. 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI241074,101048Da+possibilidade+do+delegado+de+policia+de
cretar+medidas+protetivas. Acesso em 17.03.2017. 
576 a)  Lei no 8.112, de 1990 - Regime Jurídico Único dos   Servidores da União: art. 147; b)  Lei no 8.906, de 
1994 – Estatuto da Ordem dos   Advogados do Brasil (OAB): art. 70, § 3°; c)  Lei no 9.472, de 1997 – Lei 
Geral de   Telecomunicações: art. 175, par. único; d)  Lei n° 9.784, de 1999 - Processo Administrativo 
  Federal: art. 45; e)  Lei n° 12.529, de 2011 - Sistema de Defesa da  Concorrência: art. 84. 
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validade somente se perfectibilizará com a homologação perante o Poder Judiciário, o que converge 

com a reserva de jurisdição. 

Sabemos que, em regra, as medidas cautelares somente podem ser autorizadas pelo 

Juiz de Direito, porém em algumas hipóteses, também poderão ser decretadas pelo Delegado de 

Polícia, já que as mesmas são acessórias ao processo principal e, em geral, propostas e realizadas na 

fase investigativa, servindo como instrumento para garantia exitosa do processo, bem como utilizada 

para prevenir danos de difícil reparação, sendo decretadas de modo provisório com a demonstração 

da verossimilhança e do perigo da demora ao potencial risco danoso, não se exigindo um juízo de 

certeza sobre os fatos. Podem assim serem revogadas ou substituídas a qualquer momento, conforme 

o caso concreto.  

A complexidade dos crimes e a velocidade em que ocorrem, a atividade investigativa 

necessita hoje de ampla agilidade dentro dos limites imperativos constitucionais e legais, o que, em 

muitas vezes, o Poder Judiciário não consegue vencer as demandas que lhes são propostas, em 

especial aquelas que possuem cláusula de reserva de jurisdição na seara da persecução penal, causando 

retardo insuperável ao contexto probante, como exemplo as medidas cautelares das interceptações 

telefônicas, telemáticas e ambientais (art. 5°, inc. XII da CF/88 e Lei n° 9.296/96). Atualmente, as 

conversas (faladas e escritas), especialmente as que utilizam recursos tecnológicos avançados 

(celulares criptografados, autodestruição de mensagens, aplicativos mascaradores de conteúdo, dentre 

outros) ocorrem em extrema rapidez, além das compras/trocas das linhas telefônicas (chip) sem 

qualquer (ou pouquíssimo) controle e aparelhos de forma instantânea, o que, por si só, causam 

dificuldades à persecução penal. 

No intuito de sedimentar os argumentos de agilidade e maior eficácia no âmbito 

investigativo criminal, procedeu-se pesquisa empírica em que se constatou a efetiva demora do Poder 

Judiciário em se manifestar frente às demandas cautelares pleiteadas, através da análise de doze 

inquéritos policiais disponíveis no momento577 da coleta dos dados, os quais tramitaram no período 

entre 2014 a 2016578 na Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo 

(DPHPP/São Leopoldo) e enviados ao juízo competente (1ª Vara Criminal de São Leopoldo – 

Tribunal do Júri), em especial referentes à quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica, sob o 

foco em analisar o período levado entre a distribuição da representação do Delegado de Polícia ao 

Poder Judiciário e o respectivo retorno da ordem judicial à autoridade policial para sua execução. 

Constatou-se que 100% (cem por cento) das representações propostas das respectivas medidas 

cautelares não respeitaram o prazo legal previsto na Lei n° 9.296.96, porquanto, em média, a decisão 

judicial retornou ao órgão policial após 37 (trinta e sete) dias da distribuição da representação, o que, 

indiscutivelmente, gerou prejuízo nas atividades investigativas. Percebe-se, nessa senda, que o Poder 

Judiciário não cumpre o estabelecido no art. 4° §2° da Lei n° 9.296/96 – ao menos nos casos 

                                                        
577 Material disponível e consultado nos arquivos da DPHPP/São Leopoldo - Polícia Civil do RS. 
578 Até julho (data término da pesquisa). 
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analisados - que determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua decisão, o que, sem 

dúvidas, poderá gerar perecimento probatório e, consequentemente, repercussão em toda a 

persecução penal e/ou a lamentável e combatida prática de outros crimes como exemplo do cotidiano 

brasileiro, a não captação de diálogos entre interlocutores criminosos que ajustaram a morte de outra 

pessoa.  

É de bom alvitre perguntar e instigarmos o debate com o leitor: será que esta pessoa 

(agora morta) não teve violado também seus direitos fundamentais pelo Estado não ter adotado medida(s) capaz(es) de 

preservar sua vida? Para nós, a resposta parece óbvia, sim.  

Acreditamos que as dificuldades estruturais (efetivo e múltiplas demandas 

judicializadas) do Poder Judiciário tenham relevo nestes retardos, ainda mais se tratando de grandes 

centros urbanos. De maneira geral, os delegados apontam dificuldades para a investigação criminal 

que seriam oriundas da estrutura legal e da falta de agilidade e compreensão por parte do Poder 

Judiciário579.  

No Brasil, recentemente, entrou em vigor a Lei n° 13.344/16580 que acrescentou 

dispositivos no Código de Processo Penal na seara da investigação criminal, possibilitando ao 

Delegado de Polícia requisitar informações das empresas prestadoras de serviços de 

telecomunicações para que estas forneçam dados sobre a localização das vítimas ou dos suspeitos do 

crime em curso. Aqui, o legislador foi sensível e convergente ao que se propõem nas hipóteses em 

que a demanda pleiteada junto ao Poder Judiciário em um prazo de 12 (doze) horas não seja atendida, 

restando autorizado, diretamente e sem ordem judicial (art. 13-B §4° do Código de Processo Penal), 

ao Delegado de Polícia requisitar informações às concessionárias de telefonia, vejamos: 

Art. 11.  O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a 

vigorar acrescido dos seguintes arts. 13-A e 13-B:  

 “Art. 13-B.  Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, 

o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante 

autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que 

disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – 

que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso.  

§ 4°  Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 (doze) horas, a 

autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações 

e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, 

informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, 

com imediata comunicação ao juiz.”(grifos nossos)  

                                                        
579 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de e VASCONCELLOS, Fernanda Beste de. O Inquérito Policial em 

Questão – Situação atual e a percepção dos Delegados de Polícia sobre as fragilidades do modelo brasileiro 
de investigação criminal. Revista Sociedade e Estado - Volume 26 Número 1 Janeiro/Abril 2011, p. 66. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922011000100004. Acesso em 
17.02.2017. 

580 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm. Acesso em 01 nov 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art144a
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922011000100004
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13344.htm
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3- BREVES EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS NA INVESTIGAÇÃO 

CRIMINAL – (IM)POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO NO BRASIL 

 Analisando a legislação internacional, avulta-se que, na Itália, (atualmente, em 

matéria processual penal, tem sido constantemente comparada ao Brasil, mormente em virtude da 

semelhança entre as Operações Lava-Jato e Mãos Limpas) o órgão encarregado de investigar pode, em 

caráter de urgência e sob pena de causar prejuízo investigativo na perda probatória, determinar 

diretamente a respectiva medida, como nas “intercettazione preventive”, devendo num prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas submetê-la ao controle do Poder Judiciário que possui 48 (quarenta e oito) horas para 

decidir (homologar ou anular), conforme verifica-se no art. 267 números 2 e 3 do Código de Processo 

Penal Italiano581. 

Na Alemanha, a investigação desenvolve uma série de atos de ofício, podendo adotá-

las em caráter emergencial, devendo ser confirmadas pelo Poder Judiciário em curto prazo, sob pena 

de serem consideradas inválidas, como exemplo o sequestro de bens que deve ser ratificada em até 

três dias pelo Juiz (§152 da Lei de Organização Judiciária – Hilfsbeamte). 

Na França582, a Polícia Judiciária ao verificar as circunstâncias necessárias para a 

melhor instrução da investigação, pode determinar a prisão temporária – “garde à vue”, do indivíduo 

suspeito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao passo que as prorrogações deverão ser 

determinadas pelo procurador e sempre chanceladas pelo Juiz de Direito, conforme art. 63 e seguintes 

do Código de Processo Penal Francês, havendo possibilidades de prazos mais dilatados de até 120 

(cento e vinte) horas, conforme art. 706-88 e seguintes do Estatuto Processual Francês, mas em 

situações especiais como organização criminosa e terrorismo. 

Aproveitando o contexto internacional, não podemos deixar de destacar que, na 

questão de números583 (e não de motivações) a guerra na Síria e os homicídios no Brasil possuem 

relações próximas, onde em quatro anos beiraram aos 260.000 vítimas em cada País. Ainda neste 

gancho internacional, os exemplos acima são de Estados Democráticos de Direito (Alemanha, Itália 

e França) que permitem às atividades investigativas e sem descuidar das garantias fundamentais dos 

indivíduos, suas práticas de ofício aos órgãos policiais, o que, sem dúvidas ao nosso sentir, viabilizam-

se também no Brasil, desde é claro com controles (interno e externo) e respectivas sanções ao 

irresponsáveis.   

 

 

                                                        
581 Articolo 267. 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni 

previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione 
è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-
penale/libro-terzo/titolo-iii/capo-iv/art267.html. 

582 Article 63 - I- Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une 
personne en garde à vue. 

583http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/numero-de-homicidios-no-brasil-e-maior-do-que-
o-de-paises-em-guerra.html. Acesso em 20.maio.2017. 

http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capo-iv/art267.html
http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capo-iv/art267.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/numero-de-homicidios-no-brasil-e-maior-do-que-o-de-paises-em-guerra.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/numero-de-homicidios-no-brasil-e-maior-do-que-o-de-paises-em-guerra.html
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CONCLUSÃO 

Com base nos argumentos trazidos alhures, entendemos que certas medidas 

cautelares (menos gravosas que a prisão provisória) poderão serem adotadas, de ofício, pelo órgão 

investigativo estatal, mas para isso urgem necessárias mudanças comportamentais e culturais nos 

atores da persecução penal no sentido de que saibam os limites postos pelo Estado Democrático e 

de Direito, em especial respeito ao ser humano, e também o adequado e necessário manejo do 

ferramental estatal no cumprimento de seu mister constitucional.  

Para VALENTE, tais mutações de comportamento profissional e, até mesmo, de 

personalidade profissional individual e corporativa dos que estão, jus constitucionalmente, obrigados 

a respeitar, a defender e a garantir o efetivo exercício dos direitos e liberdades fundamentais pessoais 

do cidadão, não podem impor-se por decreto. Mas as mutações almejadas podem, de forma 

liliputiana, ser materializadas com o conhecimento e reconhecimento de que a garantia e a defesa dos 

direitos e liberdades fundamentais do cidadão passam, em primeira linha, por uma política de 

incrementação da igualdade de oportunidades e da igualdade de realização dos direitos fundamentais 

pessoais, sociais, culturais, econômicos e políticos. Esta incrementação não pode olvidar o papel da 

Polícia como ator de defesa e garantia dos direitos dos cidadãos, sendo, muitas vezes, o primeiro pilar 

de intervenção na assunção plena daqueles mesmo contra o poder estatal.584 

GAUER nos traz a reflexão de que evidenciar a insuficiência do monólogo jurídico 

à luz da complexidade (marca indelével das sociedades contemporâneas), inserindo o Direito na 

epistemologia da incerteza e na fluidez da aceleração, gera resistências das mais variadas formas. No 

entanto, somente através de novas linguagens é que se pode fazer a necessária recusa ao saber jurídico 

sedimentado, isto é, a tudo aquilo que Bachelard designava “obstáculo epistemológico”585. 

Lembramos que o acervo probatório elaborado na fase investigativa, em especial 

produzido pela Polícia, não pode ser elaborado e se projetar para além dos valores fundamentais ao 

ser humano na comunidade, não podendo os fins utilitaristas justificarem os meios, já que suas ações 

são solidificadas pelos princípios da legalidade e fiel respeito à dignidade da pessoa humana, que 

inseridos numa política criminal e em suas normas processuais penais, restringem as atividades dos 

órgãos estatais submetidos às garantias constitucionais. Sem dúvidas, o embate entre Estado (detentor 

do ius puniendi) e indivíduo (sujeito passivo na investigação) reflete-se com maior tensão. 

Assim, diante de toda a complexidade criminosa e velocidade em que a sociedade 

caminha, nossa proposta converge por uma investigação mais qualificada, ágil e producente em que 

o próprio Delegado de Polícia possa determinar e implementar, de ofício, como exemplo (vide 

legislação italiana) são as interceptações telefônicas e temáticas (menos gravosas que a prisão provisória), 

sempre atendendo aos pressupostos legais, as adequadas e necessárias diligências para evitarem o(s) 

                                                        
584 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. A polícia do estado democrático e de direito. 1ª ed. – Florianópolis : 

Empório do Direito, 2015, p.28. 
585 GAUER, Ruth Maria Chittó. A fundação da norma : para além da racionalidade histórica. Porto Alegre : 
EDIPUCRS, 2011, p.103. 
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eventual(ais) prejuízo(s) no resultado investigativo e probatório, mas, de forma imperativa, o devido 

respeito aos direitos fundamentais e da cláusula de reserva de jurisdição, submetendo à homologação 

(assim como atual e cotidianamente ocorre pelo Brasil nas hipóteses de remessa pela Polícia Civil ou 

Polícia Federal do Auto de Prisão em Flagrante ao Poder Judiciário), em curto lapso temporal 

(sugerimos 24h para o encaminhamento do Delegado de Polícia ao Juiz de Direito para que tenha conhecimento da 

medida e assim possa, em mais 24h, se manifestar) a respectiva decisão fundamentada ao magistrado 

competente para sua validação no âmbito da persecução penal, sob pena de nulidade absoluta e 

inafastável responsabilização administrativa, cível e penal do coator das garantias constitucionais do 

indivíduo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O armazenamento de grãos é um setor de extrema importância para o agronegócio brasileiro. 

Através dele é que a comercialização da produção em períodos de melhores preços é viabilizada. 

A TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, criada pela Lei Federal nº 10.165, de 

27 de dezembro de 2000, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para 

controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

Considerando, então, o relevante papel da armazenagem como ferramenta do agronegócio 

na busca por melhores resultados, o presente estudo visa demonstrar a ilegalidade de sua cobrança 

pautada pelo armazenamento de grãos, setor de impacto na cadeia do agronegócio.  

 

1. O AGRONEGÓCIO NO BRASIL 

O início da produção agrícola brasileira foi marcada pela colonização portuguesa e apoiada 

na tríade da monocultura,  

latifúndio e escravidão (BURANELLO, 2009).  

Superado o exclusivismo português, deu-se início ao processo de internacionalização do 

Brasil quanto a sua produção agrícola. 

Contudo, a modernização da agricultura brasileira somente se deu durante o regime militar, 

a partir da década de 60, acompanhada de diretrizes que consistiam na expansão das fronteiras 

agrícolas e na concessão de créditos e subsídios (BURANELLO, 2009).  

                                                        
586 Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 
Especialista em DireitoTributário pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em Direito Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas e em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Professora Adjunta da Faculdade de Direito da 
Universidade de Rio Verde/GO e Advogada. 



358 

 

Durante o regime militar brasileiro, que teve início em 1964, revelou-se crescimento 

econômico e industrial extraordinários. A ditadura durou 21 anos e durante a sua vigência, foi adotada 

diretriz nacionalista e desenvolvimentista (MARTINS, 2001). 

Esse período da história passou a ser chamado de “Milagre Econômico”, pois foi um período 

marcado por medidas governamentais que elevaram o crescimento do Brasil, especialmente durante 

os anos de 1969 e 1973 (MARTINS, 2001). 

A partir de 1980, o setor rural ganhou moldes empresariais, quando passou a ser tratado 

como agroindústria587.  

Neste modelo, não se encontram mais somente o produtor, mas todo um sistema; o sistema 

agroindustrial. 

Nele, devem-se somar os seguintes elos: i) antes da porteira, que inclui os insumos e os 

serviços prestados ao setor agropecuário; ii) dentro da porteira, que constitui a produção  

agropecuária propriamente dita; iii) depois da porteira, que é composto por etapas de processamento, 

armazenamento e distribuição (BURANELLO, 2009). 

Atualmente, o agronegócio, em todos os elos citados, tem relevante participação no contexto 

socioeconômico, além de contribuir para a economia do país. Diferentemente do resultado global do 

Brasil, o PIB do agronegócio amplia a participação do setor na economia, tendo atingido 

aproximadamente 23% do total do PIB brasileiro em 2016 (CNA, 2016). 

No contexto do agronegócio, dá-se destaque no presente estudo ao segmento da 

armazenagem. 

 

2. O SISTEMA DE ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E A INCIDÊNCIA DA 

TCFA 

 

Entre o ano 2000 e 2012, a capacidade de armazenamento no Brasil saltou de pouco mais de 

80 milhões de toneladas para mais de 160 milhões de toneladas (MAIA; PINTO; MARQUES;  

LYRA; ROITMAN, 2013). 

Atualmente, o Brasil conta com 7.818 unidades armazenadoras, que, no total, comportam a 

capacidade de 166,5 milhões de toneladas (IBGE, 2016).  

A armazenagem gera muitas vantagens, dentre as quais, destacam-se a minimização das 

perdas por estocagem em locais inapropriados e a economia de transporte, que tem um custo mais  

alto em períodos de safra (BURANELLO, 2009).  

Contudo, os custos de armazenagem não podem ser desprezados, seja pela ótica do produtor 

                                                        
587 Neste sentido, Buranello (2009, p. 26), destaca que: “O processo de industrialização proporcionou consideráveis ganhos 
de produção, principalmente nos setores voltados para o comércio agrícola mundial. O atual mundo agrícola não é mais 
pensado como um modelo fechado, como uma corporação una existente no imenso território nacional, representada pela 
política vigente no início do século XX, mas desenvolvido, pela formação de grandes cadeias industriais, compostas por 
empresas fornecedoras de insumos, por produtores rurais, por indústrias processadoras, distribuidores, armazéns, 
certificadoras, operadores logísticos, visando atender o consumidor em suas novas e crescentes demandas, com a necessária 
participação de agentes públicos e participação do mercado financeiro. 
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rural, seja pela do armazenador588. 

Dentre os fatores que geram os custos de armazenamento, atem-se o presente aos custos 

tributários do armazém, que acabam sendo repassados a todos aqueles que contratam o serviço de 

armazenagem. 

Neste ponto, ganha destaque a Lei Federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que 

instituiu a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o 

exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal, para controle e fiscalização das  

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 

 A TCFA tem como fato gerador o controle e fiscalização das atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos naturais pela própria lei assim consideradas; controle e 

fiscalização estes que são realizados pelo IBAMA.  

O sujeito passivo da TCFA é todo aquele que exerça qualquer uma das atividades constantes 

do Anexo VIII da lei em comento (art. 17-C). 

Quanto a constitucionalidade da TCFA, destaque-se que a taxa é um tributo vinculado a uma 

ação estatal específica e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, 

efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

disposição (art. 145, II, CF).  

 A sua utilização na fiscalização de atividades potencialmente poluidoras presta-se ao papel 

de proteção ambiental e pode ser exigida em função da atividade de fiscalização ambiental (FERRAZ, 

2005)589. 

No Anexo VIII, constam todas as atividades consideradas como potencialmente poluidoras, 

que de forma geral, engloba a  

atividade industrial e, de forma exemplificativa abrange a extração  

e tratamento de minerais, indústria de produtos minerais não metálicos, de metalurgia, de mecânica, 

de madeira, têxtil, de vestuário, de calçados, dentre outros. 

Em toda a extensa listagem do Anexo VIII não se encontra a atividade de “armazenamento 

de grãos”, mesmo porque tal atividade não caracteriza qualquer processo de industrialização, ademais 

de não ser considerada potencialmente poluidora pela lei.  

Cabe aqui a ressalva de que a armazenagem de grãos requer a utilização de procedimentos 

de secagem, dentre os quais a lenha, para que o produto possa ser acondicionado de forma correta 

sem que sofra deterioração decorrente da umidade natural do grão. Afinal, caso os grãos armazenados 

não sejam mantidos secos, serão corrompidos590.  

                                                        
588 Segundo MAIA; PINTO; MARQUES; LYRA; ROITMAN (2013, p. 184), “A partir de 2010, os custos dos processos 
de armazenagem registraram crescimento, e os itens que mais contribuíram para isso foram recebimento/limpeza/secagem 
e a armazenagem propriamente dita (valor do aluguel do armazém por um mês). 

589 Quanto a utilização da taxa como instrumento para o alcance de finalidades ecológicas, RIBAS (2005, p. 698) adverte 
que, “sua utilização como instrumento da política ambiental não pode ser levada ao entendimento de que estaria sendo com 
ela aceito um direito a poluir, incompatível com os pressupostos de justiça ambiental”. 

590 Segundo dados da AGEITEC, (SALVADORI; MACIEL; LORINI; SATTLER; NASCIMENTO JUNIOR; PEREIRA; 
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O uso de lenha, não pode, desta forma, ser motivo ensejador da cobrança da TCFA ante o 

princípio da estrita legalidade, que rege a instituição e a cobrança dos tributos. É que, para ser 

contribuinte da taxa, não basta a utilização de recursos naturais, mas que a atividade esteja expressa 

no Anexo VIII da Lei  

nº 10.165/2000.  

 Malgrado a logística explanada, os armazéns de grãos, não raras vezes, são enquadrados 

como sendo passíveis do pagamento da TCFA por serem, de maneira equivocada, classificados como 

“indústria de produtos alimentares”, que promovem o “beneficiamento” e, por consequência, 

exercem atividade potencialmente poluidora (item VIII, da Lei nº 10.165/00).    

Contudo, o beneficiamento, segundo o art. 4º do Dec. 7.212/10, é o processo que importa 

na modificação ou no aperfeiçoamento do produto, o que não se dá no armazenamento puro e 

simples; situação que afasta o fato gerador da taxa por não adequação a hipótese legal.  

 

3. A RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE  

 

 Pela determinação exarada no item 16 do anexo VIII, da Lei nº 10.165/2000, a taxa 

incidente sobre o “armazenamento de grãos”, é ilegal e sem causa jurídica. Ademais, a natureza e as 

circunstâncias decorridas com o “armazenamento” não se enquadram na lei que autoriza a cobrança 

da TCFA. 

A legalidade, que fundamenta qualquer exação fiscal, encontra guarida no art. 5º, II da 

Constituição Federal, pelo qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude da lei”. No campo do direito tributário, o apego a legalidade é ainda maior, pois é o exato 

limite para a atuação do  

Fisco, que não poderá exigir nem aumentar tributo sem lei que o estabeleça, a teor do art. 150, I, da 

Constituição Federal. 

Reitera-se que a legalidade requer que todos os aspectos pertinentes ao fato gerador estejam 

espelhados na situação hipotética descrita na lei. 

Situação concreta amparada pelos fundamentos aqui lapidados, diz respeito a uma 

Cooperativa Agroindustrial brasileira, que postulou a repetição do indébito dos seus armazéns e foi 

vitoriosa em sede de primeira instância no TRF – Tribunal Regional Federal da 1ª Região591. 

Por todo o exposto, não é possível a cobrança da TCFA sobre o armazenamento de grãos, 

estando neste sentido a lei material que não tratou desta hipótese de incidência. Diante disso, todo o 

sistema de armazenagem pode ser beneficiado com a recuperação destas receitas, que foram 

                                                        
WIETHOLTER; BRAMMER; VARGAS, 2017): “A secagem artificial de grãos caracteriza-se pela movimentação de 
grandes massas de ar aquecidas até atingirem temperaturas na faixa de 40 a 60 ºC na massa de grãos, com o objetivo de 
promover a secagem de grãos em reduzido período de tempo. O aquecimento do ar ambiente requer uma alta potência 
térmica, obtida com a combustão controlada de combustíveis. A lenha é o combustível mais usado na secagem de grãos”. 
591 TRF da 1ª Região, Processo nº 2006.35.03.000433-3, Julgado em 1ª Instância em 27 de maio de 2011. Processo ainda pendente de 
julgamento em sede de recurso. 
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indevidamente pagas. 

 

CONCLUSÃO 

 

O armazenamento de grãos é um setor relevante para o desenvolvimento do agronegocio 

brasileiro e, atualmente, contabilizam-se 7.818 unidades armazenadoras, que, no total, comportam a 

capacidade de 166,5 milhões de toneladas. 

 

 A TCFA, muito embora refira-se a lei que atenda aos critérios de constitucionalidade 

atinentes a espécie tributária taxa, passa a ferir a legalidade quando a exação é ser realizada no setor 

do armazenamento, que integra cadeia importante no agronegócio brasileiro. 

Assim, na hipótese de cobrança da TCFA quando da realização de mero armazenamento, 

a repetição do indébito tributário passa a ser necessária para a recuperação de receitas e, diante da 

quantidade de estabelecimentos existentes no Brasil, a situação se mostra como uma oportunidade 

do setor em reaver divisas indevidamente dispendidas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad de la información, impulsada por el constante desarrollo tecnológico, ha situado a los 

datos (su generación, su transmisión y su uso) como un pilar fundamental en la configuración de las 

sociedades modernas. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado 

el modo de relacionarse de las personas, facilitando cada vez mayores posibilidades de comunicación 

e inmediatez. Pero, a su vez, han supuesto un flujo cada vez más ingente de información personal.  

La necesidad de conjugar el disfrute de las ventajas que ofrecen las TIC con la protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos es un reto para los legisladores. El uso, almacenamiento 

y transmisión de datos personales se ha convertido en un arma de doble filo, capaz de mejorar la 

comunicación de las personas, contribuir al desarrollo de la investigación científica o facilitar la vida 

de las personas al proporcionar servicios online que les ahorran tiempo y/o dinero (v. gr. el comercio 

electrónico, la administración electrónica, los programas de formación online o la sanidad 

electrónica). Sin embargo, como contrapartida, esa información personal va a ser compartida con 

terceros (desde Administraciones hasta empresas privadas para las cuáles representará un activo de 

gran valor), lo que pone en riesgo la intimidad personal y familiar, la dignidad y el libre desarrollo de 

la personalidad de las personas. Por todo esto, se hace imprescindible una regulación capaz de 

                                                        
592 Doctorando en la Universidade da Coruña, Máster en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, graduado en Derecho Universidade da Coruña, con premio 

extraordinario.  
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adaptarse a los nuevos retos que esta realidad, en constante evolución, supone para los derechos 

fundamentales.  

Por sus características y potencialidades, la sociedad de la información, resulta un ámbito de actuación 

en el que la Unión Europea va a desempeñar un papel preponderante. La libre circulación de datos 

entre los Estados miembros es uno de los elementos esenciales en la construcción de un espacio 

común de libertad, seguridad y justicia que, además, contribuya a la libre circulación de personas y la 

integración europea. No resulta extraño, por tanto, que la protección de los datos de carácter personal 

sea una de las competencias de la Unión Europea593 (UE) y a la vez se haya reconocido como uno de 

sus derechos fundamentales594.   

En la consecución y consolidación de ese espacio de libre circulación de datos, la UE ha dado un 

paso significativo con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 

de datos). Este instrumento jurídico, ya en vigor, aunque su aplicación no comenzará hasta el 25 de 

mayo de 2018, supone un paso más en la regulación de un marco de garantías en materia de 

protección de datos que haga compatible la libre circulación de los mismos con el respeto a los 

derechos de los individuos. En el presente trabajo se analizarán los instrumentos que esta norma 

jurídica articula para el control de la información personal por sus titulares.   

 

II. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. LA AUTODETERMINACIÓN 

INFORMATIVA 

 

II.1. De la intimidad a la autodeterminación informativa 

El desarrollo de las TIC y la consolidación de la sociedad de la información suponen un desafío para 

el Derecho, éste debe ser capaz de proveer los mecanismos necesarios para tutelar los derechos y 

libertades de los ciudadanos. Así, ya desde los años setenta, comienzan a promulgarse normas cuyo 

objeto es la protección de los datos personales595. Se estaba gestando una nueva realidad jurídica, la 

protección de datos, que se erige como uno de los máximos exponentes de lo que autores como 

GÓMEZ SÁNCHEZ consideran derechos de cuarta generación. Es decir, una categoría de derechos 

que “es consecuencia, por un lado, de nuevas reivindicaciones de los ciudadanos y, por otro lado, de 

las transformaciones tecnológicas […]. [Esta] cuarta generación de derechos (es) [sería] producto de 

                                                        
593 Artículo 16 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
594 Artículo 8 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
595 La primera regulación sobre la materia fue la Ley de protección de datos del Estado de Hess de 7 de 

octubre de 

1970. A la que pronto se sumarían otras, como la ley sueca de protección de datos de 1973 o la francesa 

de 1978. En el ámbito internacional sería la OCDE quien, en septiembre de 1980, realizaría la primera 

aportación, con sus Guidelines governing the protection of privacy and transborder flows of personal 

data. 
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la evolución científica y técnica”596; a diferencia de las anteriores, que vendrían motivadas por la 

evolución política de las sociedades. Más allá de los debates que puedan entablarse en torno a si las 

transformaciones tecnológicas han propiciado nuevas generaciones de derechos, lo que resulta 

difícilmente cuestionable es que el desarrollo científico y técnico supone nuevos retos para la 

protección de los derechos. En este sentido, el encaje constitucional que haya de darse a la protección 

de los datos personales es uno de los más destacados.     

En la mayoría de ordenamientos, inicialmente, se concibió la protección de datos como una 

manifestación del derecho a la intimidad597. Sin embargo, la intimidad, aun entendiéndola en un 

sentido amplio que abarque “aquellas manifestaciones de la personalidad individual o familiar cuyo 

conocimiento o desarrollo quedan reservados a su titular o sobre las que ejerce alguna forma de 

control cuando se ven implicados terceros”598, resulta insuficiente para dar cumplida protección al 

tratamiento y uso de los datos personales en el ámbito de las TIC. Hay que ser conscientes de que, 

en ese ámbito, junto a los datos que pueden afectar a la esfera íntima, entran en juego otros datos 

que, no teniendo la consideración de datos íntimos, sí pueden llegar a vulnerar la privacidad del 

individuo599 al permitir la tecnología actual ponerlos en conexión con otros, relacionarlos y generar 

un perfil de su titular.  

La necesidad de proporcionar una adecuada protección a la utilización de datos que van más allá de 

la esfera más íntima del individuo supuso tener que plantearse el alcance y concepción de lo que ha 

de entenderse por intimidad. Este problema se abordó de diferentes formas. En Estados Unidos, la 

protección de los datos se fundamentó como una manifestación más de la privacy, ampliando su 

contenido, sin generar mayores discusiones600. Sin embargo, en Europa, se tendió a la configuración 

de un nuevo derecho, diverso, aunque a veces confluente, con la intimidad. Sería el Tribunal 

Constitucional Alemán el que, en su sentencia de 15 de diciembre de 1983, sobre la Ley del Censo601, 

                                                        
596 (GÓMEZ SÁNCHEZ, 2008, p. 69). 
597 No en todos los países esto fue así. La Constitución alemana no contempla el derecho a la intimidad, 

por lo que fundamenta la protección de los datos personales como una manifestación de la dignidad y 

la libertad personal, Vid. (MIÑO VÁSQUEZ, 2016, p. 277). En Francia, cuya Constitución no 

contempla el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos se ha fundamentado como una 

manifestación de la libertad. Vid. (BRU, 2007, pp. 83-84). En Italia la autodeterminación informativa 

se formula como derecho en la Ley 675/1996, antes de dicha ley, “ya era reconocido este derecho pero 

era un derecho de la libertad del consentimiento generalmente reconocido e íntimamente ligado a la 

voluntad de disponer”, en  (ADINOLFI, 2007, p. 20) 
598 (ROMEO CASABONA, 2002, p. 521) 
599 Entendiendo privacidad como “un conjunto más amplio, más global [que la intimidad], de facetas de 

su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significación intrínseca pero que, 

coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del 

individuo que éste tiene derecho a mantener reservado”. Esta definición de privacidad fue introducida 

en el ordenamiento español por la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación del 

Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal. Derogada por la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. 
600 La privacy estadounidense, a diferencia de la concepción de la intimidad existente en Europa, “es un 

macro derecho protector de la esfera inmaterial y material de la persona”, en (SUÁREZ ESPINO, 

2008, p. 77). 
601 BCJ, número 3, enero, 1984, pp. 126-170. 
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vendría a consolidar ese derecho al que denomina “autodeterminación informativa”602. Derecho que 

tiene, como nota característica, que otorga un poder de control al individuo sobre sus datos 

personales, así como la imposición de deberes de acción a terceros para el acceso, uso y transmisión 

de los mismos. 

 

II.2. El caso español 

La Constitución española regula el derecho a la intimidad en su artículo 18.1. Asimismo, en el 

apartado 4 de ese artículo 18 reconoce la posibilidad de limitar el uso de la informática para evitar 

lesiones al derecho a la intimidad y al honor. Con una configuración constitucional de la intimidad 

como la positivizada en el artículo 18 no resulta extraño que las posturas en torno a la protección de 

los datos personales oscilaran entre quienes consideraban que la limitación del uso de la informática 

no era más que una manifestación del derecho a la intimidad y no había necesidad de reconocer un 

nuevo derecho603.  Y quienes, por el contrario, consideraban a la autodeterminación informativa 

como un nuevo derecho fundamental autónomo604. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

(TC) es fiel reflejo de estas oscilaciones, ejemplificadas en la sentencia 254/1993, de 20 de julio605. 

Finalmente, el Alto Tribunal español parece inclinarse por la opción de reconocer la 

autodeterminación informativa como un derecho fundamental autónomo, y así lo reflejan sus 

sentencias 290/2000 y 292/2000, de 30 noviembre606. Esta última es especialmente significativa, en 

tanto que viene a delimitar el contenido de la intimidad y a deslindarlo del de la protección de datos607.  

En definitiva, y recopilando lo hasta aquí referido, puede constatarse que, como consecuencia de un 

avance significativo en la tecnología, se han buscado y articulado distintos instrumentos para 

preservar los derechos fundamentales, siendo la autodeterminación informativa el corolario de ese 

proceso. Esto último se observa, de un modo claro, en el caso español, donde la protección de datos 

                                                        
602 Aunque suele hablarse de derecho a la protección de datos (denominación generalmente adoptada por 

la legislación y la jurisprudencia), no es menos cierto que, a este nuevo derecho se le dan otras 

denominaciones, como libertad informática o autodeterminación informativa. Esta última 

denominación, la utilizada por el Tribunal Federal Alemán, es la que tiene, tal y como señala LUCAS 

MURILLO DE LA CUEVA, “mayor precisión y rigor técnico”, en (LUCAS MURILLO DE LA 

CUEVA, 2003, p. 39). 
603 (ORTÍ VALLEJO, 1997, p. 1661), (ORTÍ VALLEJO, 1994), (RUIZ MIGUEL, 1995). 
604 En la defensa de la concepción del derecho a la autodeterminación informativa destaca la posición de 

LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, quien ha dedicado varios trabajos al estudio de este derecho. 

Entre otros son de necesaria consulta: (LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 1991) o (LUCAS 

MURILLO DE LA CUEVA, 2003). 
605 Especialmente los fundamentos jurídicos 2 y 6. Vid. (VILLAVERDE MENENDEZ, 1994). 
606 Vid. (LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 2003), (SEOANE, 2002 a)) y (SEOANE, 2002 b)). 
607 En ella se incide en que, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad se 

singularizan por “su contenido, ya que a diferencia de este último, que confiere a la persona el poder 

jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la 

persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido […], el derecho a la protección de datos 

atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio 

impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y 

que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un 

poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros 

los mencionados deberes de hacer”, Fundamento Jurídico 6. 
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“ya no encuentra su justificación únicamente en el apartado 4º del art. 18 de la Constitución, que hace 

referencia a la limitación de la informática, sino que, por el contrario, ahora se hace necesario acudir 

a la totalidad de dicho precepto constitucional”608. 

 

II.3. Contenido del derecho a la autodeterminación informativa 

El desarrollo de las TIC ha propiciado, como se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, la 

consolidación del derecho a la autodeterminación informativa. Un derecho cuyo rasgo más 

definitorio es que “atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos 

cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos”609.  

Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación informativa requiere de una serie de instrumentos 

que posibiliten el control sobre la información que, de algún modo, pueda hacer referencia a una 

persona. Ahora bien, es necesario incidir en el hecho de que, el derecho a la autodeterminación 

informativa, no agota la protección de los datos personales. Junto a éste, continúa operando el 

derecho a la intimidad, que ampara a toda aquella información que entre dentro de su esfera de 

protección y proporciona a su titular los mecanismos jurídicos pertinentes para asegurar su defensa 

en caso de intromisiones de terceros. En definitiva, intimidad y autodeterminación informativa son 

elementos complementarios que garantizan la “tutela jurídica de los datos personales”610. 

En este trabajo, sin embargo, se prestará atención a una faceta específica de la autodeterminación 

informativa, a su elemento activo, esto es, a las facultades de control que atribuye a su titular. Este 

habeas data se materializa en una serie de derechos del titular de la información, entre los que destacan: 

el derecho al consentimiento, el derecho de información, derecho de oposición, derecho de acceso, 

derecho de rectificación, derecho al olvido, el derecho de cancelación o el derecho a la portabilidad 

de los datos611. 

Las próximas páginas se dedicarán a analizar cómo han sido reguladas estas facultades en el 

Reglamento General de Protección de Datos. 

 

                                                        
608 (SUÁREZ ESPINO, 2008, p. 85). 
609 STC 292/2000, FJ. 6. 
610 NICOLÁS JIMÉNEZ considera que “el término derecho a la protección de los datos personales es 

algo confuso, y más bien habría que hablar de tutela jurídica de datos personales, operada a través del 

derecho a la autodeterminación informativa y del derecho a la intimidad”, en (NICOLÁS JIMÉNEZ, 

2006, p. 170). 
611 Además de los mencionados, debe tomarse en cuenta otras manifestaciones de la autodeterminación 

informativa como: el derecho a la impugnación de valoraciones cuyo único fundamento sean datos 

archivados, derechos de consulta de la información archivada en determinados registros o el derecho 

de indemnización. 
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III. EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. ANÁLISIS DE LAS 

FACULTADES DE CONTROL DEL INTERESADO  

 

III.1. La consolidación de la Unión Europea como protector de los datos personales 

En un mundo cada vez más interconectado, la importancia económica y social, así como la magnitud 

cuantitativa cada vez más ingente de datos automatizados que circulan y se intercambian entre los 

distintos países, hace insoslayable que se aborde desde una perspectiva internacional la tutela jurídica 

de los datos personales. Esa ha sido la tendencia que, desde los años 80, ha regido el desarrollo de la 

protección de datos. Así, el 23 de septiembre de 1980 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (OCDE) adoptaba el primer instrumento internacional sobre la materia, sus Guidelines 

governing the protection of privacy and transborder flows of personal data612.  

Poco después, y ya poniendo el foco en el ámbito europeo, se adoptaría por el Consejo de Europa el 

Convenio Nº 108, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado 

de datos de carácter personal613. La influencia de este Convenio se deja sentir notablemente en los países 

europeos. España es, en ese sentido, un país paradigmático, pues, por la vía del artículo 10.2 de la 

Constitución, el Convenio va a tener una notable influencia en cómo se va a desarrollar la 

configuración del derecho a la autodeterminación informativa a partir del artículo 18.4 de la 

Constitución614. Resumiendo, el Convenio Nº 108, con la base jurídica general proporcionada por el 

artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, se erigió en un instrumento clave en la configuración de un derecho a la protección 

de datos a nivel europeo615.  

La Unión Europea, tampoco ha permanecido ajena a esta realidad, aun al contrario, la tutela jurídica 

de los datos personales tiene una presencia destacada en los instrumentos jurídicos de cabecera de la 

Organización. La protección de datos de carácter personal es una de las Libertades reconocidas en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea616, así como en su Tratado de 

Funcionamiento617. Que la UE tenga un papel protagonista en la protección de los datos personales 

no debe sorprender, al contrario, resulta lógico que esta institución asuma un papel protagonista en 

este ámbito, habida cuenta de la posición privilegiada en que se encuentra para asegurar los intereses 

                                                        
612 Estas Directrices han sido renovadas en el año 2013, puede consultarse la versión renovada, y la 

antigua, a través del siguiente enlace: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm 
613 Se puede consultar en: 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/internacional/textosynormas/textos_consejo_europa/common/P

DFs/B.28-cp--CONVENIO-N-1o--108-DEL-CONSEJO-DE-EUROPA.pdf 
614 Cfr. (LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, 2003, pp. 30-31). 
615 Cfr. (ANDINOLFI, 2006, pp. 133-136). 
616 Artículo 8: Protección de datos de carácter personal  

“1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.  

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la 

persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene 

derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.  

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente”. 
617 Artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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de los individuos en las transferencias internacionales y, a la vez, coordinar y regular el flujo interno 

de datos.   

Consecuentemente, la UE adoptó la Directiva 95 /46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 24 de octubre de 1995. Con ella buscaba colmar la necesidad de un mecanismo que hiciese 

compatible la libre circulación de datos, en el marco de la integración económica y social europea, 

con el respeto a los derechos fundamentales de las personas físicas. Pero, los más de veinte años 

transcurridos desde su aprobación, han puesto de manifiesto las insuficiencias de esta regulación.  

Si bien es cierto que la Directiva ha contribuido a enriquecer y mejorar la protección de datos 

personales, no lo es menos que no ha logrado alcanzar el nivel de armonización y unidad que 

pretendía618. A ese problema principal deben añadírsele otros de no menor enjundia, como son, el 

ser un instrumento jurídico poco adecuado para la consolidación del espacio de libertad, seguridad y 

justicia; amén de suponer un obstáculo para el desarrollo del mercado interior y la economía digital 

de la UE619. Además, no proporciona los recursos jurídicos necesarios para hacer frente al, cada vez 

más ingente, flujo de datos con Estados no miembros, por lo que se ponía en peligro la salvaguarda 

de los derechos de las personas, al no garantizárseles la continuidad de los estándares de protección 

europeos, o unos equivalentes.   

Ante estas carencias, se hizo patente la necesidad de abordar la elaboración de un nuevo marco 

europeo de protección de datos620, del que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) es la norma principal. 

 

III.2. El Reglamento General de Protección de Datos 

III.2.1 Líneas generales y aportaciones del RGPD 

Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD), que será de aplicación a partir del 

25 de mayo de 2018, se presenta como el instrumento principal con el que la UE busca alcanzar los 

objetivos de armonización y equilibrio entre la libre circulación de los datos y la protección de los 

derechos de los ciudadanos europeos. Para lograrlo, se ha dotado de un Reglamento capaz de hacer 

                                                        
618 BRU CUADRADA, en (BRU, 2007), pone el acento en la escasa armonización lograda en una materia 

tan significativa como las infracciones y sanciones ante vulneraciones derechos fundamentales. 
619 Cfr. (DÍAZ DÍAZ, 2016, pp. 155-157). 
620 Además del Reglamento general de protección de datos, se ha publicado: la Directiva (UE) 2016/680 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes 

para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de 

ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la 

Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo DOUEL 04-05-2016 119 C; la Directiva 2016/681, de 27 

de abril, relativa a la utilización de datos del registro de nombre de los pasajeros (PNR) para la 

prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia 

grave.  
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frente a los desafíos que los avances científicos y técnicos representan, sin que, por ello, impida las 

posibilidades de negocio, investigación o comunicación por ellos generadas.  

Para alcanzar los objetivos que le inspiran, el RGPD621 se ha pertrechado con una regulación en la 

que se refuerza la posición de las personas físicas ante el uso de sus datos. En este sentido, es muy 

indicativo que, ya desde el ámbito de aplicación territorial, se busque asegurar una posición de 

fortaleza para los ciudadanos. El artículo 3 estipula un régimen en el que las disposiciones del RGPD 

extienden sus efectos más allá del territorio europeo622, estableciendo el modo en que sus normas 

serán de aplicación, incluso para los datos que no estén siendo tratados en la UE, siempre que el 

establecimiento del responsable o encargado sí lo esté. Asimismo, también se aplicará a quienes, 

estando establecidos fuera del espacio comunitario, realicen actividades de tratamiento con datos de 

residentes en la UE, si dichas actividades consisten en; “la oferta de bienes o servicios” o “el control 

de su comportamiento, en la medida en que tenga lugar en la Unión”. 

Esta vis expansiva asegura a los ciudadanos europeos (y a quien resida en la UE) un alto nivel de 

protección para sus datos, cualquiera que sea el destino de los mismos623. A la vez, con esta medida, 

la UE sitúa sus estándares como el mínimo que los demás países deben garantizar si quieren operar 

con datos vinculados a la Unión; exigencia que, probablemente, tendrá como consecuencia una 

mejora de los estándares de protección en los demás países624.     

Además, se presta una especial atención a los datos sensibles, cuyo tratamiento, de entrada, está 

prohibido, salvo en los supuestos que se contemplan en el RGPD625. Esta categoría es una de las 

razones por las que, con seguridad, será necesario actualizar la normativa española de protección de 

datos626. Por lo que respecta a cómo ha sido abordada por el RGPD, debe reseñarse que ha 

                                                        
621 Vid. Considerandos 9 y 10, en los que se explica por qué el Reglamento es un mejor instrumento que 

la Directiva para alcanzar los objetivos y principios que inspiran la regulación de la protección de 

datos. 
622 Artículo 3 RGPD.  

“1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades 

de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el 

tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 

2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la 

Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades 

de tratamiento estén relacionadas con: 

a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se 

les requiere su pago, o 

b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. 

3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un responsable que 

no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los Estados miembros sea de 

aplicación en virtud del Derecho internacional público”. 
623 Cfr. (DÍAZ DÍAZ, 2016, p. 159). 
624 La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015, asunto C-362/14, ha 

puesto de manifiesto la capacidad de la UE para exigir para los datos de sus residentes un nivel de 

protección adecuado. La mencionada sentencia supuso que Estados Unidos dejase de ser considerado 

safe harbour para los datos europeos, y propició la negociación de un nuevo acuerdo, el Privacy 

Shield, que eleva los estándares de protección. 
625 Vid. artículo 9 RGPD. 
626 Así lo pone de manifiesto Rafael García Gozalo, Jefe del área de internacional de la AEPD, al analizar 

las necesidades de adaptación de la legislación española al RGPD, (GARCÍA GOZALO, 2017). Se 
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enriquecido la tipología de datos merecedores de ser considerados sensibles al incorporar los datos 

biométricos y los genéticos, cuya importancia actual y a futuro los hace merecedores de una especial 

atención627. La relevancia de esos dos tipos de datos se pone de manifiesto al analizar el apartado 4 

del artículo 9 del RGPD. Este precepto reconoce a los Estados la posibilidad de establecer un régimen 

más severo para los mencionados datos, así como para los datos de salud, incorporando condiciones 

adicionales o incluso estableciendo limitaciones628.  

A lo anterior, debe añadirse la incorporación por el RGPD de nuevos principios629, garantías630 y 

nuevas figuras, como el delegado de protección de datos, que deberá velar por el cumplimiento del 

RGPD y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de datos para que operen con el 

debido respeto a los derechos de los interesados631. A estas medidas debe agregarse un 

endurecimiento del sistema sancionador, en el que la cuantía de las multas se ha visto incrementada, 

pudiendo llegar a los veinte millones de euros632.  

Finalmente633, se refuerzan y concretan los derechos mediante los que los ciudadanos van a poder 

hacer efectivo su derecho a la autodeterminación informativa. A estas facultades de control se 

dedicarán las próximas páginas.  

III.2.2. Las facultades de control 

III.2.2.1. INTRODUCCIÓN. 

El RGPD tiene, como uno de sus objetivos principales, proporcionar a las personas físicas un marco 

jurídico, sólido y coherente, que les asegure “el control de sus propios datos personales”634. Esto 

posibilita que el titular pueda conocer dónde están sus datos, cómo se están utilizando y decidir el 

destino de los mismos, atribuyéndole la posibilidad de rectificarlos, limitar su acceso o incluso 

retirarlos. La materialización de estas legítimas aspiraciones requiere la articulación una serie de 

mecanismos que hagan posible ese dominio de los datos por el interesado, sin que, por ello, se 

descuiden las garantías necesarias para evitar vulneraciones de los derechos, posibles usurpaciones de 

identidad, daños en la reputación o discriminaciones derivadas de la pérdida de control de los datos. 

De ahí que, junto a las facultades de control, se construya todo un entramado de cauciones que van, 

                                                        
puede acceder a la entrevista a través del siguiente enlace:  

http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0

sjA3tzBXK0stKs7Mz7M1MjA0NzAxAgtkplW65CeHVBak2qYl5hSnAgDtJ6RmNQAAAA==WKE 
627 Sobre los desafíos que la protección de las categorías especiales de datos puede tener, vid. 

(PARIENTE DE PRADA, 2017). 
628 Apartado 4, artículo 9 RGPD:  

“Los Estados miembros podrán mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, 

con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud”. 
629 Como los de transparencia o responsabilidad, artículo 5, apartados 1.a) y 2, respectivamente.  
630 V. gr. las evaluaciones de impacto (artículos 35 y 36) o el deber de realizar una comunicación, en 

menos de 72 horas, de posibles violaciones de los datos personales por brechas en la seguridad, 

(artículo 33). 
631 Artículos 38-39 del RGPD. Vid. (RECIO GAYO, 2016). 
632 Vid. artículo 86 RGPD.  
633 El RGPD incorpora otras novedades, además de las mencionadas, puede encontrarse una relación más 

pormenorizada en (ECIJA, 2016).  
634 Considerando 7 del RGPD. 
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desde el establecimiento de dispositivos de alerta temprana ante posibles brechas en el tratamiento 

de la información635, hasta la atribución de responsabilidades, y sanciones consecuentes, en caso de 

producirse una vulneración de los derechos de los particulares.  

Sin embargo, en este trabajo, se prestará atención a los derechos que el Capítulo III del RGPD 

reconoce, especialmente a aquellos destinados a asegurar un control efectivo de los datos, por atribuir 

a su titular específicas facultades de acción.   

El Capítulo III, que lleva por rúbrica “Derechos del interesado”, regula, junto a específicos derechos de 

acción, toda una serie de garantías636 para el titular y deberes para terceros implicados, en especial el 

responsable del tratamiento637, cuyo papel en la salvaguarda de los derechos del interesado resulta 

crucial638. Estos instrumentos jurídicos, además de contribuir a una protección más completa de los 

intereses de los individuos, son fundamentales para asegurarles un efectivo aprovechamiento de las 

facultades de control. Entre estos derechos, con un carácter más instrumental, destaca el derecho de 

                                                        
635 Vid. Artículo 33 RGPD. 
636 Entre las que destaca la positivizada en el artículo 22, que protege al interesado frente a 

discriminaciones derivadas de la toma de decisiones que tengan, como único fundamento, el 

tratamiento automatizado datos. Sin bien es cierto que, en el apartado 2 del mencionado precepto, se 

establecen las siguientes salvedades a la regla general aquí explicada, que “no se aplicará si la 

decisión: 

a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del 

tratamiento; 

b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable 

del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y 

libertades y los intereses legítimos del interesado, o 

c) se basa en el consentimiento explícito del interesado”. 

Si bien los apartados 3 y 4 matizan estas excepciones estableciendo precauciones adicionales:  

“3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las 

medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del 

interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a 

expresar su punto de vista y a impugnar la decisión. 

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos 

personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, 

letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los 

intereses legítimos del interesado”. 
637 Definido por el RGPD en el artículo 4 como: “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio 

u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el 

responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros”. Para conocer sus obligaciones así como sus 

relaciones con los encargados del tratamiento y el delegado de protección de datos, vid. el capítulo IV 

“Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento”. 
638 La adopción del nuevo Reglamento implica importantes retos para los responsables del tratamiento de 

datos, como GONZÁLEZ TAPIA ha puesto de manifiesto en (GONZÁLEZ TAPIA, 2017), para un 

estudio más pormenorizado de sus atribuciones en el RGPD, vid. (BOTANA GARCÍA, 2016, pp. 84-

86).  

Consciente de estas dificultades, la Agencia Española de Protección de Datos ha comenzado a elaborar 

guías que contribuyan a una mejor adaptación a los nuevos postulados en materia de protección de 

datos por parte de los responsables del tratamiento.  

(https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf). 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/guia_rgpd.pdf
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información639. Éste aparece profusamente regulado en el RGPD640, extendiéndose, incluso, a 

aquellos datos que no se hayan obtenido del propio interesado641. Al complementar este derecho con 

los deberes de transparencia y comunicación que el artículo 13 impone al responsable del tratamiento 

se asegura que el titular de la información pueda ejercer ese haz de facultades de control en las que el 

derecho a la autodeterminación informativa se concreta. De ellas, se analizarán, en este trabajo, los 

derechos de: acceso, rectificación y oposición642, limitación del tratamiento. Además de las dos 

incorporaciones más notables del RGPD, el derecho de supresión (derecho al olvido), y el de 

portabilidad de los datos.  

III.2.2.2. DERECHO DE ACCESO. 

El derecho de acceso, configurado en el artículo 15 del RGPD, permite al interesado “obtener del 

responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, 

derecho de acceso a los datos personales”643 así como a un listado de informaciones específicas, relacionadas 

con dicho tratamiento644, entre la que se encuentran: los fines del mismo; a quién se ha comunicado, 

o se va a comunicar, los datos personales; los plazos de conservación de los datos; si los datos no han 

sido proporcionados por el interesado, éste tendrá derecho a que se le informe de cuál ha sido el 

origen de éstos; o a conocer si se han tomado decisiones automatizadas basándose en sus datos, así 

como la relevancia y consecuencias de tales conclusiones.  

Este derecho faculta al interesado, y solo a éste645, para obtener una copia de los datos que estén 

siendo tratados646. Del contenido del precepto se infiere que la primera copia ha de ser gratuita, en 

tanto que, las subsiguientes son susceptibles de ser adquiridas mediante el pago de un “canon 

razonable”, que ha de ser acorde con el coste de las gestiones administrativas necesarias para su 

emisión.  

Además, y como manifestación del derecho a la información, el derecho de acceso permite al 

interesado conocer el nivel de protección con el que contarán sus datos en caso de ser transferidos a 

un tercer país o a una organización internacional.  

III.2.2.3. DERECHO DE RECTIFICACIÓN. 

El derecho de rectificación aparece regulado en el artículo 16 del RGPD con el siguiente tenor literal: 

“El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos 

                                                        
639 Vid. (NICOLÁS JIMÉNEZ, 2006, p. 186), donde se destaca que el derecho a la información “es 

transcendental en tanto a través del mismo se permite ejercitar otros derechos”. 
640 Vid. artículos 13 y 14. 
641 El artículo 14 enumera qué información personal debe proporcionarse cuando no provenga del 

interesado. 
642 El RGPD parece superar el sistema de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 

oposición), reforzando la posición del titular de los datos, al introducir el derecho al olvido y 

desarrollar más pormenorizadamente los otros derechos. 
643 Artículo 15 RGPD. 
644 Vid. letras a)-h) del apartado 1 del artículo 15. 
645 El precepto no contempla la posibilidad de que sean terceros afectados (v. gr. familiares) quienes 

puedan ejercitar este derecho, de lo que se deduce que estamos ante un derecho de carácter 

personalísimo.  
646 Vid. apartado 3 del artículo 15. 
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personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que 

se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional”.  

Como puede comprobarse, este derecho atribuye dos potestades diferentes, aunque 

complementarias, al interesado. De una parte, le permite corregir los datos que no sean correctos y, 

de otra, le faculta para completar aquella información en la que existan lagunas.  

Ahora bien, este derecho supone para el titular de los datos unos deberes de acción considerables, en 

la medida en que debe ser él quien provea esa información. De ahí que resulte fundamental, para el 

correcto ejercicio de este derecho, que la información que se transmita al interesado sea lo más 

completa, compresible y clara posible, para permitirle identificar las carencias o errores que puedan 

existir. Por consiguiente, sería conveniente que se le prestase una cierta asesoría a la hora de ejercitar 

este derecho; tanto para el correcto entendimiento de los datos como para determinar los medios y 

documentación que debe aportar en la subsanación de las equivocaciones o carencias que puedan 

existir. Papel que tendrán que asumir entre el responsable del tratamiento y el delegado de protección 

de datos.  

III.2.2.4. DERECHO DE OPOSICIÓN. 

El derecho de oposición647 aparece, profusamente regulado, en el artículo 21 del RGPD. Este derecho 

tiene como objetivo garantizar el derecho de control de los datos por el interesado ante supuestos en 

los que no es necesario el concurso de su consentimiento para que se produzca el tratamiento. Como 

puede comprenderse, en este tipo de supuestos, resulta imperativo que se mantenga al interesado 

convenientemente informado, por lo que la previsión de informar de manera clara y “al margen de 

cualquier otra información”, que se hace en el apartado 4 del artículo 21, debe calificarse de oportuna.  

Los casos en que podrá ejercitarse este derecho de oposición, serán aquellos en que “el tratamiento 

es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”648. Pero también si “el tratamiento es 

necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o 

por un tercero”649 y no haya un interés preponderante del interesado, especialmente si éste es menor. 

Y, finalmente, “cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia 

directa”650. Asimismo, se regula un supuesto de oposición para los casos en que los datos se usen con 

fines “de investigación científica o histórica o fines estadísticos”651; aunque, en este caso, el ejercicio 

del derecho de oposición se verá limitado al quedar supeditado a posibles razones de interés público 

que hagan necesario el uso de los datos.  

                                                        
647 Para un estudio de la regulación de este derecho en España, vid. (NICOLÁS JIMÉNEZ, 2006, pp. 92-

94). 
648 Letra e) del apartado 1 del artículo 6 RGPD. 
649 Letra f) del apartado 1 del artículo 6 RGPD.  
650 Apartado 2 del artículo 21 RGPD. 
651 Apartado 6 del artículo 21 RGPD. 
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III.2.2.5. DERECHO A LA LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO. 

El derecho a la limitación del tratamiento, positivizado en el artículo 18, atribuye al interesado652 la 

facultad de restringir el tratamiento de sus datos, constriñéndolo, solo, a aquellas acciones por él 

autorizadas; así como a las necesarias para defender posibles reclamaciones, proteger derechos de 

terceros (sean personas físicas o jurídicas), o por razones de interés público (sea de la UE o de un 

Estado miembro).  

Para poder ejercitar este derecho, debe darse alguna de estas circunstancias:  

- Estarse ejercitando el derecho de rectificación653 o durante el proceso de confirmación de la 

verosimilitud de las razones por las que se ejercita el derecho de oposición654.  

- Cuando, ante un tratamiento ilícito de los datos, el interesado no quiera suprimirlos y prefiera 

optar por limitar su tratamiento655. Esta es una previsión congruente con el derecho a la 

autodeterminación informativa, pero requiere, para evitar vulneraciones innecesarias, que se 

informe de manera apropiada al titular de las consecuencias de optar por una u otra opción. 

- Cuando, a pesar de que el responsable ya no necesite los datos para alcanzar los fines del 

tratamiento, el interesado precise que se mantengan disponibles para algún tipo de reclamación. 

En este supuesto la limitación actúa como una garantía que permite la conservación de la 

información para velar por los intereses del titular.  

III.2.2.6. DERECHO DE SUPRESIÓN (EL DERECHO AL OLVIDO). 

La incorporación del derecho al olvido656 positiviza, en la principal norma europea dedicada a la 

protección de datos, un derecho que la jurisprudencia europea ya venía reconociendo desde la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, caso Google contra 

España657. El RGPD faculta al interesado a “obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la 

supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos 

personales”. Con esta configuración, el “derecho al olvido trasciende el contenido del derecho de 

cancelación en el entorno digital, según se ha venido aplicando en cumplimiento de la Directiva 

europea de privacidad y de las normas nacionales”658, al ahorrar el proceso de solicitud de eliminación 

de información, por ser inadecuada o excesiva, antes de poder instar a su desindexación. 

Sin embargo, el derecho al olvido no es absoluto, su ejercicio solo puede darse si concurren 

determinadas circunstancias659. En principio, el interesado podrá instar a la supresión de la 

información que le atañe si se da alguna de las siguientes situaciones: los datos ya no son necesarios 

                                                        
652 Solo el interesado, no terceros que pudieran verse afectados o tener alguna relación con él.  
653 Vid. apartado 1. a) del artículo 18. 
654 Vid. apartado 1. d) del artículo 18. Debe apuntarse que, para instar a la limitación del tratamiento, el 

derecho de oposición debe estar ejercitándose por alguno de los supuestos del artículo 21, apartado 1.  
655 Vid. apartado 1. b) del artículo 18. 
656 Vid. artículo 17 RGPD. 
657 Para un análisis de esta sentencia, y las consecuencias de la misma, vid. (SIMÓN CASTELLANO, 

2015); (MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 2014). 
658 (DÍAZ DÍAZ, 2016, p. 172) 
659 Vid. apartado 1 letras a)-f) y apartado 2 del artículo 17 RGPD. 
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para alcanzar los fines perseguidos con el tratamiento; el interesado retira su consentimiento660; si se 

produce la oposición del interesado al tratamiento y no existen otros motivos legítimos que permitan 

su continuación; ante un tratamiento ilícito de los datos (salvo que el interesado opte por limitar en 

lugar de suprimir); por obligación legal; en casos de menores de 16 años661.  

Para los casos en que los datos que se quieran suprimir sean de acceso público, y siempre que se de 

alguna de las condiciones mencionadas, se podrá exhortar a su supresión. Para satisfacer el derecho 

del interesado, el responsable del tratamiento deberá hacer todo lo que sea técnicamente posible, 

dentro de lo razonable, para lograr eliminar cualquier ruta que posibilite el acceso a dicha información. 

Esta disposición, regulada en el apartado 2 del artículo 17, es la plasmación legal del supuesto 

abordado en el caso Google contra España. En tanto que, lo que ahí se regula es, precisamente, el 

control en el acceso a esos datos, buscando impedir que se pueda llegar a conocerlos. Para evitar 

cualquier averiguación, el RGPD opta por la “supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier 

copia o réplica de los mismos”. En la consecución de este objetivo, los buscadores son un elemento 

esencial para hacer indisponible esa información662.  

Por último, debe apuntarse que, aun dándose las condiciones para el ejercicio del derecho al olvido, 

este decae en caso de confrontación con otros intereses considerados superiores por el RGPD. Los 

supuestos que tienen preponderancia frente al ejercicio del derecho al olvido serán: cuando los datos 

sean necesarios para el ejercicio de la libertad de expresión e información; determinadas razones de 

salud pública663; cuando deba conservarse para el cumplimiento de alguna obligación legal o misión 

de interés público que afecte al responsable del tratamiento; para proteger la consecución de ciertos 

fines, como los de interés público, investigación científica, histórica o estadísticos; “para la formulación, 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones”664. 

III.2.2.7. DERECHO A LA PORTABILIDAD DE DATOS. 

El derecho a la portabilidad de los datos es otra de las novedades del RGPD. Este derecho otorga al 

interesado la posibilidad de recibir los datos que haya facilitado a un responsable y transmitirlos a 

otro sin que, el primero, pueda impedírselo. De la configuración de este derecho cabe preguntarse si 

se podría extender a los datos que no se hayan obtenido del propio interesado. La respuesta debe ser 

negativa, no solo por el tenor del propio precepto, sino también por la previsión de no afectación de 

los derechos y libertades de otros665. En todo caso, respecto a esos datos sí serían de aplicación los 

demás derechos, en especial el de información y acceso, en lo que fuera legítimo. 

                                                        
660 Cuando ese consentimiento hubiera sido otorgado en las circunstancias contempladas en los artículos 

6.1.a) o 9.2 a) RGPD.  
661 Vid. artículo 8, apartado 1 RGPD, para las condiciones que deben darse en el consentimiento de los 

menores.  
662 Los buscadores de internet son el principal instrumento para la obtención de información. Deben 

también incluirse entre los mecanismos apropiados para evitar el acceso a las bases de datos, las 

bibliotecas electrónicas, los portales especializados o las obras de referencia.  
663 Las razones del artículo 9, apartados 2 y 3 RGPD. 
664 Letra e) apartado 3 del artículo 17 RGPD. 
665 Vid. artículo 20 apartado 4.  
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Para el ejercicio de este derecho deberán de darse, además, dos condiciones concurrentes: Que el 

tratamiento de los datos sea fruto del consentimiento del titular666, y que dicho tratamiento se efectúe 

por medios automatizados. Este segundo requerimiento facilita el cumplimiento de un requisito 

previo de la portabilidad de los datos, que la información pueda entregarse “en un formato estructurado, 

de uso común y lectura mecánica”667. Configuración que facilitará que, en la mayoría de los casos, la 

transmisión de los datos se haga de responsable a responsable, tal y como el apartado 2 del artículo 

20 preceptúa. 

 

IV. CONCLUSIONES 

El RGPD se erige como el instrumento esencial para la consecución de un espacio de libertad, 

seguridad y justicia compatible con la tutela jurídica de los datos personales. Sin embargo, el nuevo 

marco jurídico por él generado va a suponer importantes desafíos para quienes operen con datos 

personales, pero también para los propios Estados miembros. Aunque el RGPD contribuye a 

asegurar una regulación más homogénea que la proporcionada por la anterior Directiva, no es menos 

cierto que, en materias como la salud o la protección de los datos genéticos, deja margen a los Estados 

para establecer marcos jurídicos más garantistas, permitiendo la incorporación de limitaciones 

adicionales en el tratamiento de este tipo de los datos sensibles.  

En lo relativo a las facultades de control, el RGPD refuerza la posición jurídica de los interesados 

con la introducción del derecho al olvido y la consolidación de los derechos de rectificación, 

oposición y limitación del tratamiento. Mediante estos derechos se asegura que los titulares de los 

datos puedan filtrar qué información relativa a su persona puede ser conocida por terceros, e incluso, 

determinar quiénes accederán a ella. Todo ello redundará, en última instancia, en una mejor 

protección de la intimidad, honor y libre desarrollo de la personalidad de los interesados.    

En el éxito o fracaso del sistema de garantías pergeñado por el RGPD tendrá un papel fundamental 

el responsable del tratamiento. A él corresponde proporcionar la información necesaria para que el 

interesado pueda ejercitar sus facultades de control y, a la vez, asegurar la ejecución efectiva de las 

mismas. Para garantizar el cumplimiento de sus preceptos por el responsable del tratamiento, el 

RGPD establece ciertos mecanismos. De una parte, y para asegurar que la información recibida por 

el titular sea la adecuada, impone al responsable un deber de transparencia. De otra, introduce la 

figura del delegado de protección de datos. Éste, tiene entre sus funciones velar porque el responsable 

actúe respetando los preceptos del RGPD. Además, por su posición, puede erigirse en el mejor aliado 

de los interesados, al poder mediar y contribuir a ponderar los intereses en conflicto cuando se 

produzcan fricciones en el ejercicio de las facultades de control.  

                                                        
666 Consentimiento que debió haberse prestado “con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el 

artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b)”. 

Artículo 20, apartado 1 letra a). 
667 Apartado 1 del artículo 20. 
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Finalmente, apuntar que el derecho a la portabilidad, además de ser una manifestación del derecho a 

la autodeterminación informativa, también puede convertirse en un instrumento de gran utilidad para 

la consecución de un espacio de libre circulación de datos mejor conectado; especialmente, en 

materias como la asistencia sanitaria transfronteriza o la investigación biomédica, al facilitar la 

transmisión de los datos de salud y genéticos que el interesado haya consentido tratar y transferir. 
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A APLICABILIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS NOS TRIBUNAIS 

DO BRASIL 

 
Hugo Rogério Grokskreutz668 

Sumário: Resumo. 1 – Fragmentos teóricos sobre a aplicabilidade dos Direitos Sociais. 2 - 
Da Organização do Poder Judiciário e dos Tribunais no Brasil. 3 - Jurisprudência sobre a 
aplicabilidade dos Direitos Sociais. 4 – Conclusão. Referências bibliográficas.  

1 – Fragmentos teóricos sobre a aplicabilidade dos Direitos Sociais.  

Ao longo da evolução constitucional mundial a classificação dos Direitos Fundamentais 

e Humanos em gerações/dimensões foi utilizada no plano teórico para indicar a forma com que os 

Direitos deveriam ser fomentados e respeitados pelos respectivos Estados Soberanos em prol da 

dignidade humana e o piso vital mínimo/mínimo existencial. Neste intento os Estados acabaram 

assumindo a obrigações positivas e negativas.  

São obrigações negativas aquelas que limitam o Poder do Estado e impõem 
balizas para o seu agir, resguardando assim, direitos dos cidadãos, tais como 
liberdade, presunção de inocência, etc., já as obrigações positivas impõem ao 
Estado o dever de prestar determinados direitos ao cidadão, como é o caso da 
saúde, educação, alimento, etc. (GROKSKREUTZ, 2017, p. 53).  

A imposição destas obrigações positivas e negativas aos Estados podem decorrer tanto 

de Tratados Internacionais de onde provem convencionalmente os Direitos Humanos, quanto de 

suas próprias Constituições de onde surgem formalmente os Direitos Fundamentais. “Em síntese, os 

direitos humanos e fundamentais decorrem de fontes diferentes, entretanto, ambos buscam a mesma 

finalidade que é a proteção do ser humano, a limitação e a imposição de obrigações ao Estado” 

(GROKSKREUTZ, 2017, p. 52), todavia, já se tratam de Direitos inerentes a ser humano.  

Nesta toada os denominados Direitos Sociais são aqueles que se amoldam no conceito 

de obrigação positiva estatal, já que deverá haver um agir, um fazer, um modus operandi que permita a 

efetividade destes Direitos em favor das pessoas, e mais, os Direitos Fundamentais de segunda 

geração são fruto da crise do liberalismo, de problemas sociais e econômicos, e que consistem em 

prestações positivas do Estado em relação ao cidadão, se incluem aí o Direito a saúde, educação, 

assistência social, etc., (THEODORO, 2002, p. 29) e “pressupõem o alargamento da competência 

estatal, requerendo a intervenção do Poder Público para reparar condições materiais de existência de 

contingentes populacionais” (WEIS, 1999, p. 39). 

                                                        
668 Professor da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde – MT, bacharel em Direito pela 
Faculdade Integrado de Campo Mourão, pós-graduado em Ciências Penais e pós-graduado 
em Direito Constitucional ambas pela Universidade Anhanguera Uniderp, advogado. 
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No plano jurídico evolutivo os Direitos Sociais possuem previsão na Declaração 

Universal de Direitos Humanos de 1948 (Resolução 217-A da ONU), que em seu art. XXII e art. 

XXV item 1 expressa e respectivamente consignou que “[t]odo ser humano, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação 

internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, 

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade”, e 

também garantiu o direito a “um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-

estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 

outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”. 

Posteriormente os Direitos Sociais encontraram arrimo no intitulado Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (no Brasil Decreto n.º 591/1992) 

que estabeleceu uma série de Direitos Sociais no plano externo, e em seu preâmbulo reconheceu que 

“em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O ideal do ser humano 

livre, liberto do temor e da miséria. Não pode ser realizado a menos que se criem condições que 

permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus 

direitos civis e políticos”.  

Em seguida a denominada Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) 

também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica (no Brasil Decreto n.º 678/1992) estipulou 

em seu art. 26 que os “Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito 

interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 

conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, 

sociais e sobre educação, ciência e cultura [...]”.  

Não obstante já ter previsão na CADH, os Direitos Sociais também encontraram 

guarida expressa no Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, denominado de Protocolo de São Salvador (no Brasil 

Decreto n° 3.321/1999), que em seu bojo preambular consignou que “de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, só pode ser 

realizado o ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições que 

permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como de seus 

direitos civis e políticos”.  

O protocolo de San Salvador é o principal tratado do Sistema Interamericano para 
tratamento dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. O protocolo 
de San Salvador parte do reconhecimento de que as diferentes dimensões dos 
direitos humanos “constituem um todo indissociável”, e de que o ideal do ser 
humano livre e isento do temor e da miséria será realizado não só com a 
concretização dos direitos civis e políticos, mas também “se forem criadas 
condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais 
e culturais”. (PORTELA, 2011, p. 789).  
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No plano interno o Constituinte da República Federativa do Brasil trouxe um rol 

exemplificativo de Direitos Sociais no art. 6° da Carta Magna que ipses litteris dispõe: 

Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.  

Ainda no plano interno brasileiro a sua Constituição Federal estabeleceu no §1° de seu 

art. 5° que: “[a]s normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, e 

os inseriu no rol petrificado e irredutível de seu art. 60, §4°, inciso IV.   

Tal previsão corrobora com a previsão internacional da Proclamação de Teerã oriunda 

da Conferência de Direitos Humanos realizada pela Organização das Nações Unidas em 13 de maio 

de 1968 que no seu art. 13 estipulou que “como os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

são indivisíveis, a realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, sociais 

e culturais resulta impossível”. Segundo ela a realização de um progresso duradouro na aplicação dos 

Direitos Humanos depende de boas e eficientes políticas internacionais de desenvolvimento 

econômico e social. Salienta-se que a figura internacional em comento também possui envergadura 

de jus cogens por força do art. 53 da Convenção de Viena sobre Tratados (no Brasil Decreto n.° 

7.030/2009).  

Corroborando com tal afirmação Fachin afirma que:  

A Proclamação de Teerã foi promulgada pela ONU. É o resultado da 1ª 
Conferencia Mundial de Direitos Humanos, realizada em Teerã, capital do Irã, 
entre os dias 22 de abril e 13 de maio de 1968, quando o mundo vivia sobre o 
influxo da chamada Guerra Fria. Assinala-se que manifestou preocupações com 
a falta de efetividade dos direitos fundamentais, “ainda resta muito por fazer na 
esfera da aplicação destes direitos e liberdades” (art. 4°). O documento 
propugnou, ainda, pela indivisibilidade dos direitos fundamentais, entendo que 
somente haverá efetividade de tais direitos quando todos eles puderem ser 
usufruídos em todas as sociedades. (2008, p. 199-200). 

Da análise das figuras normativas acima aludidas – Constituição da República Federativa 

do Brasil e Proclamação de Teerã – é possível extrair a conclusão de que os direitos civis e políticos 

não podem ser separados dos sociais, econômicos e culturais.   

Denota-se que, qualquer classificação criada pela doutrina jurídica acaba por ceder 
espaço para a indivisibilidade e a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 
e humanos, que por sua envergadura e importância não se submetem a qualquer 
espécie de progressividade e prescindem de qualquer previsão posterior do 
legislador infraconstitucional dos Estados soberanos. Seja no plano interno 
(direito fundamental) ou no plano externos (direito humano), os direitos sociais 
deverão ser respeitados e imediatamente aplicados pelos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, já que qualquer argumento contrário acaba sendo afastado 
pelo conteúdo da Constituição Federal do Brasil de 1988 e pela Proclamação de 
Teerã de 1968. Nesta toada deve ser ressaltado que os direitos fundamentais e 
humanos de segunda geração/dimensão, que inclui os direitos sociais, também 
possuem aplicabilidade imediata, por força das ferramentas normativas 
supramencionadas. (GROKSKREUTZ, 2017, p. 60) 

Em que pese os argumentos acima tecidos, o fato de haver essa classificação em 

gerações/dimensões dos Direitos Fundamentais e Humanos um debate sobre a aplicabilidade 
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imediata ou mediata dos Direitos Sociais surgiu tanto na doutrina, quanto nos tribunais. Alguns 

afirmam que apenas os Direitos Civis e Políticos (conduta negativa do Estado) teriam aplicabilidade 

imediata fazendo com que os demais Direitos fossem progressivos, programáticos ou mediatos, 

ficando submissos a vontade do legislador ordinário e a discricionariedade do administrador público. 

Outros asseveram que os Direitos Fundamentais e Humanos de segunda geração/dimensão que 

consistem em Direitos Sociais (conduta positiva do Estado) possuem aplicação imediata e são 

indivisíveis, não podem ficar à mercê da vontade dos Poderes Constituídos.  

Tal discussão acabou gerando pretensões resistidas perante o Poder Judiciário brasileiro, 

forçando-o a se posicionar sobre a matéria e a proferir decisões que pudessem assegurar os Direitos 

Sociais aos cidadãos, trazendo consigo a seguinte indagação: como a jurisprudência dos tribunais 

brasileiros se posicionou sobre a aplicabilidade imediata dos Direitos Sociais? 

Porém, antes de averiguar como as Cortes brasileiras se posicionam sobre a 

aplicabilidade dos Direitos Sociais, é necessário compreender como que o Poder Judiciário se 

organizou, indicar o papel da jurisprudência e dos precedentes, e a forma com que os litígios podem 

ser resolvidos democraticamente na República Federativa do Brasil.   

2 – Da Organização do Poder Judiciário e dos Tribunais no Brasil.  

 

Em meio às relações humanas sempre houve alguma espécie de insatisfação por parte 

das pessoas entre si ou entre elas e o Estado, fato este que acarretou e acarreta conflitos de interesses. 

Tais contendas podem ser por questões patrimoniais, morais, religiosas, amorosas, e até mesmo pela 

busca de Direitos Sociais, neste sentido Cintra, Grinover e Dinamarco lecionam que: 

A eliminação dos conflitos ocorrentes na vida em sociedade pode-se verificar por 
obra de um ou de ambos os sujeitos dos interesses conflitantes, ou por ato de 
terceiro. Na primeira hipótese, um dos sujeitos (ou cada um deles) consente no 
sacrifício total ou parcial do próprio interesse (autocomposição) ou impõe o 
sacrifício do interesse alheio (autodefesa ou autotutela). Na segunda hipótese, 
enquadram-se a defesa de terceiro, a conciliação, a mediação e o processo (estatal 
ou arbitral) (2007, p. 25).  

Ao longo da evolução humana houve um momento de ausência de Estado e de Direitos, 

uma época em que o mais forte efetivamente se colocava em uma posição dominante sobre o mais 

fraco e as divergências eram basicamente resolvidas pelo uso da força por um e pela submissão do 

outro (autotutela), segundo Wagner Junior:  

Nas sociedades primitivas, em que não havia a soberania do Estado, os indivíduos 
serviam-se da denominada autotutela para a solução de seus conflitos. Naquela 
época, os próprios envolvidos no litígio, valiam-se da força física ou de qualquer 
outra expressão de supremacia, seja bélica, seja econômica, para a satisfação de 
seus interesses (2008, p. 02).  

Em seguida as desavenças passaram a ser resolvidos por meio da denominada 

autocomposição, em que os envolvidos via consenso aceitavam desconsiderar parte de seus interesses 

para amigavelmente resolver o impasse, em outras palavras: 
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Além da autotutela, outra solução possível seria, nos sistemas primitivos, a 
autocomposição (a qual, de resto, perdura residualmente no direito moderno): 
uma das partes em conflito ou ambas, abrem mão do interesse ou de parte dele. 
São três as formas de autocomposição (as quais, de carta maneira, sobrevivem até 
hoje com referência aos interesses disponíveis): a) desistência (renúncia à 
pretensão); b) submissão (renúncia à resistência oferecida na pretensão); c) 
transação (concessões recíprocas). Todas essas soluções têm em comum a 
circunstância de serem parciais – no sentido de que dependem da vontade e da 
atividade de uma ou de ambas as partes envolvidas (CINTRA, GRINOVER E 
DINAMARCO, 2007, p. 27).  

Na sequência os particulares passaram a se valer da arbitragem elegendo um terceiro 

para decidir a questão posta em jogo e dizer a quem cabia razão, nas palavras de Wagner Junior “às 

partes interessadas passaram a escolher pessoas de confiança mútua, delegando a elas poderes para 

que decidissem o litígio, procedimento esse que, ganhou o nome de arbitragem” (2008, p. 02-03). 

Com o fortalecimento do Estado e a formação – mais organizada - das sociedades o Direito se fez 

presente, motivo pelo qual se fala que não há sociedade sem direito (ubi jus ibi societas). Aqui começa 

a construção da atuação estatal na resolução das contendas, momento em que o Estado avocou o 

poder de resolver os conflitos, e impôs aos jurisdicionados a submissão de sua vontade soberana. Em 

outras palavras, “mais tarde, com o aprimoramento das noções de Estado, o mesmo passa a chamar 

para si, com exclusividade, a autoridade para desenvolver às atividades próprias e específicas ao 

equacionamento dos conflitos, em procedimento que chamamos de jurisdição” (WAGNER 

JUNIOR, 2008, p. 03).  

Pelo que foi dito, compreendesse que o Estado moderno exerce o seu poder para a 

solução de conflitos interindividuais. O poder estatal, hoje, abrange a capacidade de dirimir os 

conflitos que envolvem as pessoas (inclusive o próprio Estado), decidindo sobre as pretensões 

apresentadas e impondo as decisões (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2007, p. 30). Denota-

se que a formação de meios para a solução de discussões reflete a evolução que ocorreu no seio social, 

onde inicialmente imperava a força em qualquer das suas faces, em seguida, as partes passaram a abrir 

mão do uso da força ou violência para em conjunto resolverem o impasse, posteriormente passaram 

a eleger um terceiro que fosse alheio para arbitrar a melhor decisão, e por fim, o Estado chamou para 

si a obrigação de manter a paz e o equilíbrio social por meio de decisões estatais que fossem hábeis a 

revolver as divergências de uma forma legal e democrática.  

É aí que o Direito Processual se torna relevante e segundo Câmara “pode ser definido 

como o ramo da ciência jurídica que estuda e regulamenta o exercício, pelo Estado, da função 

jurisdicional” (2011, p. 05). O Direito Processual possui ramificações que atuarão de forma 

especializada e segundo o conteúdo da matéria debatida, em apartada síntese a divisão destas matérias 

pode ser visualizada entre o Direito Processual Civil para tratar de questões públicas não penais, 

privadas, negociais, familiares, indenizatórias, sucessórias e assim por diante, o Direito Processual 

Penal abordará a persecução penal administrativa e jurisdicional do Estado, o Direito Processual do 

Trabalho igualmente tratará das demandas e reclamações que abordem direitos trabalhistas, além dos 
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processos eleitorais, legislativos, administrativos, enfim, cada subdivisão do direito processual terá 

relação com o direito material envolvido.  

Essa evolução na solução dos conflitos de forma jurisdicional decorre da separação dos 

Poderes do Estado, e da opção jurídico-política de constitucionalmente criar o denominado Poder 

Judiciário. No caso do Brasil o Poder Constituinte originário ao elaborar a Constituição Federal de 

1988 optou pelos freios e contrapesos, pela tripartição dos Poderes e pelo fracionamento das funções 

do Estado partilhando-as entre o Poder Legislativo, Poder Executivo, e Poder Judiciário (art. 2° da 

CF). Ao primeiro cabe a inovação no sistema jurídico por meio do processo legislativo, o segundo 

cabe à aplicação destas legislações de uma forma imediata via administração da máquina estatal, e ao 

último aplicar as normas de maneira mediata mediante o devido processo legal (funções típicas).  

“O poder é uno e indivisível e seu exercício é realizado pelo Estado por meio de três 

funções: legislação, administração e jurisdição” (NERY JUNIOR; NERY, 2014), é o que dispõe o 

art. 2° da CF, que também é clara ao estabelecer que estes poderes são “independentes e harmônicos 

entre si”, logo, todos estes compõem a República Federativa do Brasil (art. 1° da CF). Tal separação 

de poderes possui suas subdivisões próprias, ou seja, há uma organização interna específica no 

sentido de permitir uma melhor gestão do interesse público, neste sentido, o Poder Judiciário - que 

é o foco deste trabalho - é o competente para aplicar a Lei ao caso concreto (jurisdictio), igualmente 

possui órgãos específicos para certas modalidades de casos, já que “pelo exercício da função 

jurisdicional o Estado substituiu a vontade das partes e soluciona os conflitos de interesse que 

eventualmente surjam” (FERRARI, 2011, p. 353). 

Eugênio Raúl Zaffaroni identifica três funções do Poder Judiciário 
contemporâneo: decidir os conflitos, controlar a constitucionalidade das Leis e 
realizar seu autogoverno. Luiz Flávio Gomes, por seu turno, amplia o leque, 
afirmando serem cinco as funções do Poder Judiciário: a) aplicar 
contenciosamente a lei aos casos concretos; b) controlar os demais poderes; c) 
realiza seu autogoverno; d) concretizar os direitos fundamentais; e) garantir o 
Estado Constitucional de Direito. Tais funções estão relacionadas a construção 
de um modelo democrático e independente do Poder Judiciário. (FACHIN, 2008, 
p. 472).  

Para tal finalidade a Constituição Federal organizou de forma específica as 

competências jurisdicionais pátrias e as espalhou por diversas Cortes que evidentemente tratam de 

temáticas específicas, conforme dispõe o art. 92 da Lei Maior. O dispositivo em comento é claro em 

relação a partilha de competências jurisdicionais, que segundo Wagner Junior “pode ser entendida 

como o critério de distribuir atribuições relativas ao desempenho da jurisdição entre os vários órgãos 

judiciários” (2008, p. 119), “é sabido que todos os órgãos do Poder judiciário exercem função 

jurisdicional. Há entre eles, todavia, uma divisão de trabalho, o que se faz através da regra de 

distribuição de competência” (CÂMARA, 2011, p. 96), ou seja, “a competência é um conjunto de 

regras que asseguram a eficácia da garantia da jurisdição e, especialmente, do juiz natural. Delimitando 

a jurisdição, condiciona o seu exercício” (LOPES JUNIOR, 2011, p. 423) 

E por se tratar de um Poder que foi deliberadamente fracionado em diversos tribunais 

com atribuições em matérias específicas conforme se observa no aludido art. 92 e seguintes da CF, é 
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patente que estes acabam criando uma corrente jurisprudencial em torno de suas decisões, ou seja, 

acabam estabelecendo uma determinada linha de pensamento ou entendimento sobre a interpretação 

de determinada matéria. Essa sequência de decisões é denominada de jurisprudência, e pode ser 

compreendida como decisões reiteradas dos tribunais, trata-se de julgamentos de acordo com sua 

competência que seguirão e formarão um determinado precedente, e assim, estabilizarão – em tese – 

o entendimento do atinente tribunal sobre os casos concretos que sejam semelhantes.  

Para Ferreira jurisprudência na língua portuguesa significa “interpretação reiterada que 

os tribunais dão a lei, nos casos concretos submetido ao seu julgamento” (2010, p. 1.219), segundo 

Magalhães e Malta jurisprudência etimologicamente “era o conjunto de resposta do prudentes (juris-

consultos romanos a quem era permitido ‘construir o Direito’ por estarem investidos pelo imperador 

do jus respondendi. Suas manifestações em respostas às consultas sobre Direito eram fonte deste)” 

(1997, 508), e corroborando com a primeira definição também asseveram que “modernamente 

significa o conjunto de decisões judiciais a respeito de um determinado assunto” (MARALHÃES; 

MALTA, 1997, p. 508).  

Além de representar a forma interpretativa dos tribunais, a jurisprudência é uma 

importante fonte do Direito que constantemente é utilizada como paradigma para a construção de 

novas ferramentas normativas ou para a revogações de determinadas normas, tal importância se 

tornou ainda maior com a criação de enunciado de súmulas pelos Tribunais e se maximizou com a 

criação das denominadas Súmulas Vinculantes (EC 45/2004 que inseriu o art. 103-A na CF, e Lei 

11.417/2006).  

Salienta-se que o antigo e revogado Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) já 

possuía e prestigiava algumas figuras processuais que atribuíam certa força à jurisprudência, como é 

caso da uniformização da jurisprudência, não conhecimento de recursos contrários a Súmulas do STJ 

e STF, Recurso Especial e Extraordinário, etc. Contudo, a importância da jurisprudência alcançou 

um novo patamar em razão da vinculação que os precedentes passaram a ter com o novo Código de 

Processo Civil (NCPC).  

A lei 13.105/2015 instituiu o NCPC que em seu art. 926 estipula que os tribunais devem 

uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, bem como, deverão na forma 

estabelecida e segundo os pressupostos fixados nos seus regimentos internos editar enunciados de 

súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante, e compulsoriamente deverão ater-se às 

circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. 

Em outras palavras, os precedentes judiciais poderão ser arrimo para a criação de 

súmulas, que por sua vez, se tornarão balizadoras das futuras decisões de casos análogos. Porém, não 

se pode esquecer que na resolução da pretensão resistida será imprescindível o respeito às previsões 

da Constituição Federal.  

A jurisdição no Estado Contemporâneo não se limita a uma exegese puramente 
formal dos textos jurídicos. Cabe ao Judiciário justificar e fundamentar o 
significado da norma jurídica, colocando-a em harmonia com a nova realidade 
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social. É função judicial promover a paz social, pela mediação entre grupos e 
interesses, entre o direito e a justiça (CAMBI, 2011, p. 247).  

Da mesma forma alerta Fantoni Junior que “[e]ngana-se quem avalia que a construção 

do Estado Democrático de Direito e a reafirmação dos princípios e valores constitucionais, 

concretizados na garantia do acesso à tutela jurisdicional efetiva, constituem discurso acadêmico, sem 

qualquer desdobramento na prática da vida judiciária. (2007, p. 482).  

A jurisprudência é um desdobramento do Direito Ação/Acesso à Justiça/Direito a 

proteção judicial e as decisões dos tribunais que constrói sua jurisprudência é o resultado da busca da 

solução jurisdicional do litígio e deverá resguardar todos os Direitos Fundamentais e Humanos 

reconhecidos pelo atinente Estado, já que a evolução social tolheu o cidadão do exercício das próprias 

razões (art. 345 do Código Penal do Brasil), assim os seus precedentes balizarão os casos análogos a 

sua frente.  

3 – Jurisprudência sobre a aplicabilidade dos Direitos Sociais.  

 

Uma vez cientes do debate existente sobre a aplicabilidade – mediata ou imediata – dos 

Direitos Sociais, bem como, estando demonstrada a forma com que o Poder Judiciário se organizou 

na República Federativa do Brasil e a influência da jurisprudência na resolução dos conflitos, se faz 

necessário adentrar na análise dos precedentes jurisdicionais sobre a temática deste estudo. Para tanto 

foram pesquisadas ementas que tragam casos relativos a Direitos Sociais provenientes da justiça 

comum ordinária estadual e federal e dos tribunais superiores.  

Ao abordar esta temática o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu 

que “[o] direito à saúde é garantia fundamental, prevista no art. 6º, caput, da Carta, com 

aplicação imediata - leia-se § 1º do art. 5º da mesma Constituição -, e não um direito meramente 

programático” (TJRS, 2016). Conivente com tal entendimento o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina decidiu que “a partir do século XX, considera que as normas pertinentes à saúde, por 

ser ela o mais típico dos direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma 

regulamentadora” (TJSC, 2013). No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

reconheceu a “aplicabilidade imediata dos Direitos Sociais” (TJPR, 2016), e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso do Sul reconheceu que “é dever do Estado garantir o acesso universal e 

igualitário das pessoas à saúde, estando este dever constitucional acima de qualquer lei, portaria ou 

qualquer outro ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à vida” (TJMS, 

2016).  

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso analogamente julgou que “as normas 

pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, 

independendo de norma regulamentadora” (TJMT, 2006), por sua vez o Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia ao referenciar o Supremo Tribunal Federal e a denominada teoria da reserva do 

possível asseverou que “em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à 
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saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e 

impossíveis de ter sua proteção postergada” (TJRO, 2015). Por sua vez, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre deliberou que a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (TJAC, 2015), 

e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará afirmou que a “[s]aúde é direito constitucionalmente 

consagrado a todos, constituindo dever do Estado. Inteligência do art. 196 da Carta Magna, norma 

provida de eficácia plena” (TJPA, 2016).  

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas “[a] saúde é direito fundamental 

previsto nos artigos 6.º e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida 

(artigo 5º, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF)” (TJAM, 2016), 

para o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão o “direito à saúde, além da dimensão coletiva, tem 

uma dimensão de direito subjetivo individual, cuida-se de norma de eficácia plena e de aplicabilidade 

imediata (CF, art. 5º §1º)” (TJMA, 2015).  

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá “[o]s direitos sociais não podem 

ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o 

Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa” (TJAP, 2015), e para o Tribunal 

de Justiça do Estado de Tocantins o “direito à saúde é garantido pela Lei Maior, não podendo ser 

analisado sob a ótica de norma programática, sendo desarrazoado considerá-lo como meramente 

adstrito à previsão orçamentária para sua execução” (TJTO, 2015). O Tribunal de Justiça do Estado 

de Goiás ao analisar uma das hipóteses da Constituição Federal reconheceu que “impõe uma 

interpretação que confira a maior eficácia social possível aos direitos sociais para o cumprimento de 

sua função humanitária” (TJGO, 2009), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território 

semelhantemente decidiu que:  

Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, 
satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do 
Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas 
constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde 
eficiente (TJDFT, 2016). 

Conivente com o posicionamento acima o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 

estabeleceu que “[a] garantia dos direitos sociais não pode ficar condicionada ao bel prazer da 

administração pública, em detrimento da necessidade absoluta de priorizar o direito à saúde ora 

postulado pelo paciente” (TJPI, 2015). Corroborando com o anterior o Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará pacificou que “o direito à vida e à saúde são garantias fundamentais de todo o ser humano 

e dever do Estado de prestá-la. Além disso, a Carta Magna estabelece que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (TJCE, 2015), identicamente decidiu o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que o Direito Saúde possui “aplicabilidade 

imediata” (TJRN, 2011). 
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O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba decidiu que as “demandas relativas à saúde 

revestem-se de inegável complexidade e urgência, por terem direta relação com os direitos 

fundamentais constitucionalmente previstos e de aplicação imediata (art. 5º da CF/88)” (TJPB, 2015). 

Por sua vez o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco ao analisar o Direito Constitucional a 

Saúde julgou que “é direito de todos e dever do Estado (art. 196), devendo ser integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II)” (TJPE, 

2016).  

O Tribunal de Justiça de Alagoas ao analisar o controle judicial dos atos administrativos 

entendeu que é possível o “[c]ontrole recíproco para corrigir ilegalidades e conter abusos. 

Imprescindibilidade de utilização de medicamente. Valoração da Dignidade da pessoa humana” 

(TJAL, 2009). Ao analisar um caso sobre direito social o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 

deliberou que “a própria constituição lhe confere o "status" de direito público subjetivo, impondo à 

administração pública o encargo de propiciar, com políticas sociais concretas e efetivas” (TJBA, 

2009), de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e “segundo dicção do art. 5º, 

§1º, da CR/88, as normas estabelecedoras de direitos e garantias fundamentais possuem 

aplicabilidade imediata” (TJMG, 2016), outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo:   

A par da finitude dos recursos públicos, não se mostra lícito ao Estado criar óbice 
artificial com fito de frustrar o estabelecimento e a preservação de condições 
materiais mínimas de existência, notadamente quando de tal conduta negativa 
puder resultar a nulificação ou até mesmo a aniquilação de direitos constitucionais 
impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade (TJES, 2016).  

Ao deliberar sobre os direitos sociais o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

decidiu que é “lícito ao Poder Judiciário promover a sua realização nas situações em que a omissão 

legislativa ou administrativa acarretar a violação de direito ou princípio de status constitucional” 

(TJRJ, 2016). Ao tratar de um caso de fornecimento de medicamentos o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo asseverou que o “Direito fundamental à vida que deve ser resguardado” (TJSP, 2014).  

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao julgar um caso indenizatório reconheceu 

que é “responsabilidade do Estado a realização de políticas sociais e econômicas que garantam o 

direito à saúde, a teor dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal” (TJSE, 2016), sobre a temática 

dos Direitos Sociais o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima se posicionou no sentido de que 

“não podendo tal direito ser mitigado em face de possíveis entraves burocráticos da fazenda pública” 

(TJRR, 2016).  

Na esfera federal do Poder Judiciário a incidência imediata dos direitos sociais 

igualmente já foi reconhecida, conforme decidiu o Tribunal Regional Federal da 1° Região:  

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 
princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de 
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garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice 
à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (TRF1, 2016). 

Na mesma toada o Tribunal Regional Federal da 2° Região deliberou que: 

A condenação da Administração Pública no fornecimento do tratamento médico 
de que o agravado necessita não representa um ônus imprevisto quando da 
elaboração do orçamento, vez que se procura apenas fazer valer o direito de um 
dos segurados, que é financiado por toda a sociedade, nos termos do referido 
artigo 195, da CF/88, sendo este apenas administrado por entes estatais (TRF2, 
2016). 

Analogamente o Tribunal Regional Federal da 3° Região aduz que a “saúde é direito 

constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado no art. 196 e seguintes da Constituição 

Federal [...]. Negar aos doentes o fornecimento pretendido implica desrespeito às normas 

constitucionais que garantem o direito à saúde e à vida” (TRF3, 2016), no mesmo sentido o Tribunal 

Regional da 4° Região reconheceu que: 

O direito à saúde é direito fundamental, dotado de eficácia e aplicabilidade 
imediatas, apto a produzir direitos e deveres entre as partes, superada a noção de 
norma meramente programática, sob pena de esvaziamento da força normativa 
da Constituição (TRF4, 2008).  

Em decisão brilhantemente ementada o Tribunal Regional Federal da 5° Região assim 

se posicionou sobre o Direito Social à Saúde:  

Enquanto direito essencialmente vinculado à vida e à proteção da integridade 
físico-psíquica do ser humano, a saúde não pode ser interpretada apenas como 
um enunciado meramente programático, mas, sim, como um direito fundamental 
cuja efetivação é dever do Poder Público, pois a sua não concretização consiste 
em evidente afronta à dignidade da pessoa humana. Ainda que tal direito não 
estivesse expressamente previsto na CF/88, a sua estreita vinculação com o 
direito à vida, bem supremo do ser humano, o conduziria à situação de direito 
fundamental implícito, de modo que a sua efetivação também seria um dever do 
Estado, vez que a ação deste está vinculada pela imediata aplicabilidade das 
normas dos direitos fundamentais (TRF5, 2016). 

Pacificando a matéria o Superior Tribunal de Justiça analisou o arcabouço jurídico e 

assim deliberou:  

[...] 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do 
Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como 
órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o 
princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de 
garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice 
à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de 
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá 
empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada 
política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não 
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar 
o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista 
a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-
membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade 
ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do 
acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ [...] (STJ, 
2010).  
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Da mesma forma o Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível o 

controle jurisdicional dos atos administrativos pertinentes aos direitos sociais, vejam:  

[...] A questão da reserva do possível: reconhecimento de sua inaplicabilidade, 
sempre que a invocação dessa cláusula puder comprometer o núcleo básico que 
qualifica o mínimo existencial (rtj 200/191-197) – o papel do poder judiciário na 
implementação de políticas públicas instituídas pela constituição e não efetivadas 
pelo poder público – a fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria 
dos custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto 
inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos 
ao poder público – a teoria da “restrição das restrições” (ou da “limitação das 
limitações”) – caráter cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive 
daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, 
especialmente na área da saúde (CF, arts. 6º, 196 e 197) – a questão das “escolhas 
trágicas” – a colmatação de omissões inconstitucionais como necessidade 
institucional fundada em comportamento afirmativo dos juízes e tribunais e de 
que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito – controle jurisdicional 
de legitimidade da omissão do poder público: atividade de fiscalização judicial que 
se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais 
(proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da 
proteção insuficiente e proibição de excesso) – doutrina – precedentes do 
supremo tribunal federal em tema de implementação de políticas públicas 
delineadas na constituição da república (rtj 174/687 – rtj 175/1212-1213 – rtj 
199/1219-1220) – existência, no caso em exame, de relevante interesse social [...] 
(STF, 2014).  

Diante dos julgados supramencionados é possível e até mesmo plausível afirmar que a 

jurisprudência das Cortes brasileiras reconhece que os Direitos Sociais possuem aplicabilidade 

imediata, e não podem ser objeto de ingerência por parte dos demais Poderes Estatais, visto que se 

tratam de Direitos Fundamentais/Humanos de 2° geração/dimensão de cunho social que se 

sobrepõem a todos dos demais argumentos estatais. Também é razoável afirmar que qualquer 

argumento em contrário estará privilegiando interesses secundários do Estado ou simplesmente 

chancelando o desleixo e leviandade do gestor público em qualquer das esferas públicas no que tange 

a eficácia da Constituição Federal.   

4 – Conclusão.  

Diante dos fundamentos supramencionados é possível concluir que os Direitos Sociais 

são considerados Direitos Fundamentais e Humanos de 2° (segunda) geração/dimensão, que 

segundo o §1° do art. 5° da CF do Brasil e do art. 13 da Declaração de Teerã de 1968 possuem 

aplicabilidade imediata, visto que a indivisibilidade destes direitos impede o distanciamento daqueles 

considerados de 1° (primeira) geração/dimensão, não havendo que se falar em normas programáticas, 

progressivas ou de aplicação mediata neste sentido.  

Também se observou que a ao longo da evolução social a resolução de conflitos partiu 

do uso particular da força para a composição, em seguida para à arbitragem e alcançou a solução 

jurisdicional por meio do Poder Judiciário, que por sua vez acabou criando jurisprudência sobre 

determinada matéria e assim fixa diretrizes para a solução de casos semelhantes, que podem inclusive, 

vinculá-los de agora em diante.  
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No que tange a pesquisa jurisprudencial, se observou que os Tribunais de Justiça de 

todos os estados membros da federação brasileira, todos os Tribunais Regionais Federais, e o 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem precedentes sobre a incidência 

imediata dos Direitos Sociais, motivo pelo qual, exsurge a conclusão de que não é possível qualquer 

forma jurídica de mitigação destes Direitos.  

Por derradeiro, se conclui que a criação jurisprudencial é apenas o desdobramento do 

Direito de ação/acesso à justiça/acesso ao Poder Judiciário, que por sua vez, deve ser resolvido 

segundo os Direitos Fundamentais e Humanos, logo, não resta outro resultado lógico ou jurídico 

senão afirmar que os Direitos Sociais devem ter aplicabilidade imediata na República Federativa do 

Brasil.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A doutrina da desconsideração da pessoa jurídica nasceu na Inglaterra em 1896, no famoso 

caso de Salomon versus Salomon Company. Esse precedente deu origem à disregar doctrine, que foi 

desenvolvida na Alemanha, com o jurista Rolf Serick, professor da Universidade de Heidenberg, e, 

no Brasil, foi introduzida pelo Professor Rubens Requião. 

Tal teoria tem o objetivo de não considerar os efeitos da personificação para poder 

encaminhar à responsabilidade dos sócios. Por isso, é também denominada como doutrina da 

penetração. 

O famoso conceito de personalidade jurídica é a qualidade para ser sujeito de direito. O 

conceito técnico de personalidade, por sua vez, seria a aptidão genérica para fundamentar direitos e 

contrair obrigações na ordem jurídica. Destarte, são sujeitos de direito a pessoa física ou natural e a 

pessoa jurídica.  

O princípio da autonomia patrimonial, que caracteriza a pessoa jurídica, muitas vezes 

funciona como elemento fomentador do cometimento de abusos por parte dos sócios que a 

compõem. Contudo, a teoria desconsideração da pessoa jurídica não visa a anular, nem mesmo a 

mitigar, o princípio da autonomia da pessoa jurídica, mas sim reforçá-la. Busca-se, dessa maneira, 

promover a compatibilidade da pessoa jurídica com a economia do país, tentando obstruir as fraudes 

e os abusos praticados por uso inadequado da pessoa jurídica.  

Explica, o presente artigo, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como duas formas 

de abuso da personalidade jurídica. Frise-se, no entanto, que a desconsideração significa a ineficiência 

relativa da pessoa jurídica na relação obrigacional, enquanto que, para as outras finalidades, a 

personalidade jurídica da entidade continua incólume. 

                                                        
669 Doutorando em direito público na Universidade de Coimbra - Portugal. Mestre em Direitos Humanos, 
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398 

 

A desconsideração da personalidade jurídica inversa, no direito ambiental, ocorre quando, 

ao aplicarem-se os princípios da precaução e da prevenção de danos ambientais, existe a possibilidade 

de os responsáveis pela pessoa jurídica terem seus bens particulares atingidos, respondendo pela 

ocorrência do dano ao meio ambiente. Busca-se, desse modo, fazer com que o respeito ao meio 

ambiente equilibrado tenha repercussão, promovendo-se o ressarcimento ou a compensação dos 

danos. 

O presente artigo tem por objetivo estudar o caso da mineradora Samarco (50% da brasileira 

Vale e 50 % da Anglo-Australiana BHP Billiton), que após o rompimento da barragem do Fundão, 

vilas inteiras foram devastadas pela lama tóxica. Posteriormente, o Rio Doce foi atingido e 

consequentemente, meio milhão de pessoas ficaram sem o fornecimento de água potável no Estado 

de Minas Gerais, além da poluição do litoral oceano atlântico na costa do Estado de Espírito Santo, 

ambos no Brasil. 

Para realização da presente investigação, fez-se necessária a aplicação do método dogmático, 

com a hermenêutica que os textos normativos recomendam. Foram necessários, de igual modo, o 

aporte à doutrina e à transversalidade, uma vez que se trata de tema interdisciplinar de elevado teor 

político e sociológico, alinhavado por uma tradição de pensamento racionalista da analise 

jurisprudencial. 

Por derradeiro, a investigação representa um convite ao leitor interessado em saber mais 

sobre a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quais os dispositivos legais que lhe dão 

legitimidade, o posicionamento da jurisprudência brasileira e, finalmente, como a doutrina e os 

tribunais vêm aplicando esta teoria em sua modalidade inversa no âmbito do direito ambiental, 

especialmente no que tange aos crimes ambientais. 

 

2 TEORIAS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 

 

Rubens Requião (1989. p. 283), defendia que essa teoria tem o objetivo de não considerar os 

efeitos da personificação para que seja possível chegar à responsabilidade dos sócios. Isso acontece 

quando o sócio da empresa age de maneira ilícita e busca responsabilizar a pessoa jurídica por seus 

atos; por essa razão, a teoria é também denominada doutrina da penetração. Ainda consoante 

Requião, a teoria não busca anular a personificação da pessoa jurídica, mas sim torná-la ineficaz para 

alguns atos: 

 

Recentemente, porém, tendo em vista as fraudes promovidas através da 
personalização de sociedade anônimas, seja em problemas de âmbito 
privado, seja em relações de direito público, se foi elaborando por 
construção jurisprudencial uma doutrina para coibir os abusos verificados. 
Surgiu, assim, a doutrina do Disregard of Legal Entily no direito anglo-
saxão, espraiando-se para o direito germânico e mais recentemente 
repercutindo na literatura jurídica da Itália. Esse palpitante assunto merece 
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uma análise especial, pois será inevitável sua influência em nosso moderno 
direito societário. (1989. p. 283)  

 

Konder Comparato (2003, p. 138) destaca que, surgida na Alemanha em tese apresentada 

pelo professor da Universidade de Heidelberg, Rolf Serick, como nome de disregard doctrine, a teoria 

da desconsideração da pessoa jurídica foi inicialmente estudada no Brasil por Rubens Requião, e 

foram seus estudos que influenciaram Miguel Reale a instituir essa teoria na Comissão Revisora do 

Código Civil. Conforme Fábio Ulhoa, “a teoria foi criada por doutrinas e varias jurisprudências dos 

EUA, Inglaterra e Alemanha culminando por dar ensejo a elaboração da “Teoria da Desconsideração 

da Pessoa Jurídica". (2002) 

Depreende-se das lições de André Luiz Ramos (2010, p. 320) que a desconsideração da 

pessoa jurídica ocorre quando há a constatação de abusos e fraude da personalidade jurídica. Estes 

surgem com a má utilização da autonomia patrimonial, buscando-se benefícios ocasionados pela 

separação patrimonial dos bens dos sócios e da sociedade para fraudar credores e proteger seus 

patrimônios pessoais.  

Pertinente o esclarecimento trazido pelo supramencionado autor ao citar Rolf Serick, cuja 

tese afirma que: “a doutrina tem aplicado no terreno do direito tributário, para inibir a sonegação e 

evasão de impostos, quando se usa a personalidade da sociedade comercial como anteparo”. E 

conclui que dois casos, na jurisprudência, foram importantes para o início da doutrina: 

 

1 - Bank of United States vs. Deveaux (corte americana); 
2 - Caso julgado em 1896 (Salomon Vs Salomon Co) (inglaterra). Salomon 
quis constituir uma companhia. e elaborou um contrato social no qual ele 
tinha 99% das ações.  Essa sociedade começou a atuar no mercado, 
angariando dívidas. Para tentar se salvar, Salomon começou a emitir títulos 
no mercado, que foram comprados por ele mesmo, passando a ser o 
primeiro da fila no recebimento dos créditos. Os demais credores 
alegaram que Salomon usou da pessoa jurídica para fins de fraude. 
(SERICK, 1958. apud REQUIÃO, 1989) 

 

Nesse contexto, Requião (1989.) frisa, como exemplo do cometimento de ações que ensejam 

a aplicação da teoria estudada, a transferência fraudulenta dos bens do devedor para o capital de uma 

pessoa jurídica, o qual objetiva ocasionar prejuízo a terceiros.  

Impende destacar, ainda, que um tribunal, ao aplicar a teoria da desconsideração da pessoa 

jurídica, não coloca em cheque a diferença de personalidade entre a empresa e seus sócios, procura 

apenas dificultar a consumação dessas fraudes e abusos de direitos feitos através da personalidade 

jurídica. 

Também, sobre o tema, lúcida de Requião, cujas palavras, transcrevem-se a seguir: 

 

Não temos dúvida que a doutrina, pouco divulgada em nosso País, levada 
à consideração de nossos tribunais, poderia ser perfeitamente adotada, 
para impedir a consumação de fraude contra credores e mesmo contra o 
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fisco, tendo como escudo a personalidade jurídica da sociedade comercial. 
(SERICK, 1958. apud REQUIÃO, 1989) 

 

Como pontua Gustavo Tepedino (2007), é lamentável que essa doutrina não tenha sido bem 

utilizada no Brasil, principalmente por conta da confusão que o magistrado faz entre a 

despersonificação e a desconsideração. Essa doutrina difunde o afastamento temporário da 

personalidade jurídica, quando houver abuso ou fraude, para garantir que os credores lesados 

recebam seus créditos no patrimônio pessoal dos administradores ou sócios.  

Segundo André Luiz Ramos: 

 

A desconsideração tem seus efeitos adstritos ao caso concreto em que foi 
requerida, continuando a pessoa juridica – ainda que ‘desconsiderada’ 
naquele caso – a existir normalmente e a ter os efeitos da sua 
personalização respeitados em todas as demais relações jurídicas em que 
figurar. É por isso que se critica a expresao despersonalização da pessoa 
jurídica, usada por alguns autores. (2010, p. 336)  

 

André Luiz Ramos conclui que somente “a desconsideração implica, uma suspensão 

temporária dos efeitos da personalização num determinado caso, não estendendo seus efeitos para 

as demais relações jurídicas das quais a pessoa jurídica faça parte.”  (2010, p. 338). 

Em consonância com esse pensamento, Gustavo Tepedino (2007) preleciona as diferenças 

entre despersonalização e desconsideração da pessoa jurídica. A teoria da despersonificação é 

consagrada pelo princípio da autonomia patrimonial que norteia a pessoa jurídica, o qual é a principal 

causa ensejadora do surgimento de fraudes e abusos.  

Thereza Nahas (2004), por sua vez, preceitua que despersonalizar é anular a personalidade já 

atribuída à determinada sociedade e, ao citar Marcal Justen Filho, afirma que a personalização é um 

abuso permitido em lei. Convém esclarecer que a desconsideração não anula a pessoa jurídica, não 

entrando esta em processo de liquidação. Os efeitos são apenas patrimoniais e pertinentes a 

obrigações específicas. A título de exemplificação, mencione-se que o ativo maior que o passivo não 

enseja a aplicação da teoria. Thereza Nahas menciona: 

 

A primeira observação a ser feita é que está equivocado o uso da expressão 
despersonalização da pessoa jurídica, posto que tal fenômeno não ocorre 
quando tratarmos da questão ora estudada (da desconsideração). 
Despersonalizar quer dizer retirar a personalidade que lhe foi atribuída, e 
o que ocorre nas hipóteses aqui tratadas é, dentro do caso concreto, 
desconsiderar aquela atribuição inicial de personalidade para, dentro de 
determinados limites, atingir pessoas e bens que se escondem atrás daquela 
personalidade. (2004. p. 146). 

 

Andre Luiz Ramos (RAMOS, 2010) preceitua a disregard doctrine ao ratificar inúmeras vezes 

que ocorrerá a desconsideração da pessoa jurídica quando esta for utilizada como meio de burlar a 
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moral e a legalidade, aproveitando-se da separação entre o patrimônio da pessoa física, que constitui 

a pessoa jurídica, e os bens que a compõem.   

Para Maria Helena Diniz (DINIZ, 2009), o artigo 1024 do Código Civil671 consagra o 

princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, sendo um desdobramento do princípio 

constitucional da livre iniciativa, incentivando o desenvolvimento das empresas. 

Podemos constatar, conforme reza a supracitada autora (DINIZ, 2009), que os sócios irão 

responder subsidiariamente pelas dívidas da sociedade. Quando uma determinada sociedade é 

registrada, começa a ter personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direitos e obrigações 

patrimoniais. Devido a isso, os sócios podem agir ilegalmente, buscando auferir lucros. Nesse 

diapasão, a teoria ora estudada surge com o intento de evitar tal abuso, já que a sociedade sofreu a 

personificação e possui personalidade diferente da de seus administradores ou sócios.  

Thereza Nahas também preleciona acerca dessa questão: 

 

Observe-se que ao estado interessa essa permissão de formação de entes 
independentes inconfundíveis com a figura humana, principalmente na 
sociedade capitalista, entendida essa no sentido preconizado por Max 
Weber. Ou seja, uma sociedade que busca o lucro renovado “por meio da 
empresa permanente, capitalista e racional. (2004, p. 97)     

 

Fábio Ulhoa (2002) assevera que o princípio da autonomia patrimonial pode contribuir para 

os abusos. Contudo, essa teoria não visa a anular ou pôr em cheque o princípio da autonomia da 

pessoa jurídica, mas sim reforçá-la, procurando a compatibilidade da importância da pessoa jurídica 

para a economia do Brasil, tentando obstruir as fraudes e os abusos praticados por uso inadequado 

da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica ocorrerá em determinado objeto eivado de 

fraudes ou abusos, que não produzirá nenhum efeito, o que evita a dissolução ou anulação da 

sociedade. 

Comentado o artigo 1.024 do Código Civil, Nelson Nery cita uma jurisprudência do tribunal 

de justiça de são Paulo: 

 

Fraude à execução. Desconsideração da personalidade jurídica. Se existe 
prova nos autos de que a empresa devedora vem se utilizando de meios 
indevidos para frustrar a execução, e inexistindo nos autos elementos que 
comprovem tenha a empresa outros bens passiveis de penhora, é possível 
desconsiderar-se sua personalidade jurídica e proceder-se à penhora de 
bens particulares dos sócios.(2º TACivSP, 10.ª Câm., Ap 720066-0/1, rel. 
Juiz Soares Levada, v.u., j. 28.11.2001). (2009) 

  

No mais, Thereza Nahas (NAHAS, 2004) preleciona a possibilidade de se desconsiderar a 

personalidade jurídica com o intuito de responsabilizar os sócios ou administradores devido a atos 

                                                        
671 Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dividas da sociedade, senão depois 

de executados os bens sociais. 
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abusivos e desvios de finalidade em nome da pessoa jurídica, uma vez que houve o desfazimento do 

princípio da boa-fé, princípio de suma importância nas relações societárias.   

  

3 ABUSOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

Carlos Roberto Gonçalves (2007) afirma que a desconsideração da personalidade jurídica é 

a possibilidade de levar algumas obrigações da pessoa jurídica para os membros dessa mesma 

entidade, por conta do uso de meio fraudulento dos administradores e sócios que a compõem.  Essa 

possibilidade existe por conta da independência da pessoa jurídica, que é responsável por seus atos e 

omissões, independentemente das obrigações suportadas por seus entes.  

Nesse contexto, Nelson Nery (2009) aponta o desvio de finalidade e a confusão patrimonial 

como duas formas de abuso da personalidade jurídica. A desconsideração significa a ineficiência 

relativa da pessoa jurídica na relação jurídica, ou seja, para as outras finalidades, a personalidade 

jurídica da entidade continua incólume.  

Dessa forma, o mencionado autor aduz que o desvio de finalidade acontece quando a pessoa 

jurídica pratica atos ilícitos ou incompatíveis com a atividade legal, com o intuito de enriquecimento 

ilícito de seus sócios, acarretando na possibilidade de ter sua personalidade jurídica desconsiderada. 

Em contrapartida, há confusão patrimonial quando houver dúvidas de quem é o patrimônio, se dos 

sócios ou da pessoa jurídica em questão.  Com isso, os sócios responderão pelos prejuízos 

decorrentes da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica.  

Para Maria Helena Diniz (2009), constatado o abuso na utilização da personalidade jurídica, 

através de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC, art. 50), permite-se ao juiz, a pedido da 

parte interessada – o prejudicado pela conduta ilícita ou do Ministério Público –, desconsiderar a 

personalidade da empresa, fazendo cessar a sua autonomia patrimonial, possibilitando a penhora de 

bens particulares dos membros, submetendo os sócios a um processo judicial, depois da 

comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Sendo assim, a desconsideração advém do uso 

irregular, ou seja, fraudulento da pessoa jurídica. 

A primeira Jornada de Direito Civil, do centro de estudos judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, aprovou o enunciado de número 07 referente à desconsideração da personalidade jurídica, 

in verbis: 

 

7 – Art 50: “Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica 
quando houver a prática de ato irregular, e, limitadamente, aos 
administradores ou sócios que nela hajam incorrido.” (AGUIAR 
JUNIOR, Ministro Ruy Rosado de (org). Jornada de direito civil. Brasilia: 
CJF, 2003, p. 51.) 
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A terceira Jornada de Direito Civil, por seu turno, aprovou o enunciado de número 146, in 

verbis: 

 

146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os 
parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 
50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial). (Id, 2007, p. 103) 

 

Segundo Nelson Nery Junior (2009), a comparação para poder aplicar a teoria está 

relacionada à administração, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, o patrimônio 

dos membros é que vai responder pelas irregularidades, não se exigindo nenhum prazo processual 

específico para aplicação da teoria. Convém salientar que é o próprio artigo 50 do Código Civil672 que 

fala do desvio ou confusão.  

Para Teresa Cristina Pantoja673, a redação dos dispositivos no Código Civil de 2002 trata de 

maneira exorbitante a idéia de abuso, diferentemente de outras leis que abordam o mesmo tema. O 

bem jurídico tutelado por essa teoria é a boa-fé dos indivíduos que mantêm algumas relações jurídicas 

com as pessoas jurídicas envolvidas. 

Já a quarta jornada de Direito Civil aprovou os enunciado de números 281, 282, 283 e 284 

respectivamente, in verbis: 

 

281 – Art. 50. A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no art. 50 
do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência da pessoa 
jurídica.  
282 – Art. 50. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, 
por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica. 
283 – Art. 50. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica 
denominada “inversa” para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa 
jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. 
285 – Art. 50. A teoria da desconsideração, prevista no art. 50 do Código 
Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. (2009) 

 

Nos comentários do artigo 50 do código civil, Nelson Nery Junior, aponta o enunciado nº 

284 da IV Jornada Direito Civil como exemplo de abuso da personalidade por pessoa jurídica sem 

fins lucrativos, in verbis:  

 

284– Art. 50. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 
ou de fins não-econômicos estão abrangidas no conceito de abuso da 
personalidade jurídica. (2009) 

                                                        
672 Artigo 50. Em caso de abuso da personificação da personalidade jurídica, abuso esse que pode ser 

caracterizado pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial, verificado o abuso, pode o juiz decidir a 
requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de 
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 
sócios da pessoa jurídica. 
673 Tepedino, Gustavo (coordenador). A parte geral do novo Código Civil / Estudos na perspectiva civil-

constitucional. 3. ed. Revista. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 108. 
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 Para uma melhor compreensão do assunto, elucidativa a interpretação do dispositivo feita 

pelo magistério de Nelson Nery, ao afirmar que o requerente ou o membro do Ministério Público 

que tem que provar os requisitos.  

A autorização da desconsideração da personalidade jurídica pode ser dada em qualquer tipo 

de processo judicial, até mesmo em Mandado de Segurança, uma vez que já existe acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça, tratando do tema, in verbis: 

 

DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURIDICA EM SEDE DE 
MANDADO DE SEGURANÇA 
RMS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
(DISREGARD). FRAUDE. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT. 
VIA NÃO ADEQUADA. 1. Havendo, dentro dos limites que o mandado 
de segurança permite e autoriza, certeza, pelo teor do julgado recorrido, 
da ocorrência de fraude na venda de ações, admite-se, através do instituto 
da desconsideração (disregard), seja ignorada a autonomia patrimonial da 
pessoa jurídica. 
2. O acolhimento de tese em contrário, esbarra na necessidade de 
investigação probatória, vedada em sede de mandado de segurança.  
3. Recurso ordinário improvido. (RMS 12873/SP, Rel. Ministro 
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 
02.12.2003, DJ 19.12.2003 p. 464) (NERY JUNIOR, 2009) 

 

Contudo, no que concerne a concessão de liminar inaudita altera pars, André Luiz Ramos diz 

que é possível, com base em decisão fundamentada, “segundo inequívocas provas de confusão 

patrimonial e constatado desvio de finalidade, com receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

já decidiu, o tribunal de justiça do rio grande do sul”(2010), in verbis: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO REVOCATÓRIA. 
Verificando-se que a ouvida da parte contrária com sua citação antes do 
exame de liminar poderá tornar ineficaz a medida, ou quando a urgência 
indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o juiz poderá fazê-
lo inaudita altera parte, pois preenchidos os requisitos do artigo 273 do 
CPC. Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica estendidos ao 
agravante. AGRAVO DESPROVIDO.(TJRS- Agravo de Instrumento 
nº70007528458, Sexta Câmara Cívil, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Cacildo de Andrade Xavier, Julgado em 07/04/2004). (2010, passim) 

 

Portanto, a desconsideração não implica no desfazimento ou anulação do ato constitutivo 

da sociedade comercial, mas sim na sua ineficácia momentânea. 

Thereza Nahas (2004) menciona diversos artifícios que a pessoa física pode utilizar para 

burlar a sociedade, tais como: o abuso de direito, excesso de poder, infração da lei ou ato ilícito que 

são considerados atos dos administradores. Nesses atos, não há diretamente a desconsideração, já 

que a responsabilidade é direta dos seus agentes. Porém, se os meios ilegais acima citados causarem 

prejuízos ao consumidor ou a terceiros, poderá haver a desconsideração da pessoa jurídica, 
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quebrando-se  sua autonomia patrimonial.  

 

4 A DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA LEI AMBIENTAL.  
 

A desconsideração da personalidade jurídica é uma doutrina que vem sendo aplicada no 

Brasil desde os anos 70 do século passado, no ordenamento jurídico pátrio existe regulamentação da 

teoria no Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei Antitruste e Lei Ambiental. 

A lei nº 9.605/98 trouxe em seu artigo 4º a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica, in verbis: 

 

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 
personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 
qualidade do meio ambiente. (BITTENCOURT, 2011, p. 196) 

 

Com a entrada em vigor da Lei dos Crimes Ambientais, a doutrina da desconsideração passou 

a ser prevista contra os ilícitos ambientais, uma vez que a aplicação desta teoria abre a possibilidade 

de a justiça amenizar a fraude de pessoas que utilizam as regras jurídicas da sociedade para fugir de 

suas obrigações ou mesmo agir fraudulentamente.(DIAS, 2013, p. 101)  

Esse dispositivo encontra-se em consonância com o artigo 225 Constitucional, que prevê 

que, no caso de crimes ambientais, o bem tutelado é o meio ambiente, que é considerado como bem 

de uso comum do povo, portanto, é um bem difuso e de interesse de todos, que deve ser defendido 

por todos.(SILVA, 1995, p. 312)  

A lei inovou com a previsão, no artigo segundo, da possibilidade de condenação do diretor, 

administrador, membro de conselho e órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário de 

pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, elencada na lei, deixar de impedir sua 

prática, quando podia agir para evitá-la. Trazendo também no artigo terceiro a possibilidade de 

responsabilização administrativa, civil e penal das pessoas jurídicas por infrações cometidas por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício 

da sua entidade.(DI PIETRO, vol. 317)  

Pelos dispositivos legais em comento, a teoria da “desconsideração da pessoa jurídica” será 

aplicada sempre que a pessoa jurídica praticar algum ilícito ambiental, respondendo juntamente com 

a pessoa física responsável, dentre as descritas no artigo segundo da lei ambiental, causadora do dano, 

pelos atos praticados por esta em seu nome. Da mesma maneira, o cidadão que tentar fraudar a lei se 

escudando por trás de uma sociedade, com o fim de praticar atos delituosos contra a qualidade do 

meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, deverá responder administrativa, civil e 

penalmente pelos seus atos.(BARROSO, vol. 317) 

Quanto à indenização na esfera civil, a responsabilidade é objetiva, bastando ser averiguado 

o dano e a autoria para gerar a obrigação de reparar, uma vez que a lei ambiental não excluiu a 
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responsabilidade na esfera civil – conforme previsão do artigo 225, parágrafo terceiro da Constituição 

Federal. Nesse sentido, a Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, 

regulamenta o tema, com previsão no artigo 14, parágrafo primeiro. 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de aplicação da teoria da 

personalidade jurídica nos crimes ambientais, in verbis: 

 

Ementa  
CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL PRATICADO POR PESSOA 
JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO ENTE 
COLETIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL 
REGULAMENTADA POR LEI FEDERAL. OPÇÃO POLÍTICA DO 
LEGISLADOR. FORMA DE PREVENÇÃO DE DANOS AO MEIO-
AMBIENTE. CAPACIDADE DE AÇÃO. EXISTÊNCIA JURÍDICA. 
ATUAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM NOME E PROVEITO 
DA PESSOA JURÍDICA. CULPABILIDADE COMO 
RESPONSABILIDADE SOCIAL. CO-RESPONSABILIDADE. 
PENAS ADAPTADAS À NATUREZA JURÍDICA DO ENTE 
COLETIVO. RECURSO PROVIDO. Processo REsp 564960 / SC ; 
RECURSO ESPECIAL 2003/0107368-4  Relator(a) Ministro GILSON 
DIPP (1111)  Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA  Data do 
Julgamento 02/06/2005  Data da Publicação/Fonte DJ 13.06.2005 p. 331 
RDR vol. 34 p. 419 

 

Concluindo, o cidadão que utilizando-se de uma sociedade empresária, ao cometer uma ação 

ou omissão dolosa ou culposa que cometa não só um crime ambiental mas também um dano civil, 

poderá, sob o prima da teoria da disregrad doctrine, responder diretamente pelos danos 

gerados.(ALBERGARIA, 2005, p.145) 

 

5 APLICAÇÃO DA TEORIA NOS CRIMES AMBIENTAIS: O caso do rio Doce 
 

No caso do Rio Doce o embate surge em quem arcará com o ressarcimento das ações 

emergenciais e de reparação de danos, já que o controle da Samarco, encontra-se com duas gigantes 

da mineração, a brasileira Vale e anglo-australiana BHP, em um bilhão de reais estabelece um acordo 

firmado com os Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais. O governo federal quer vinte bilhões 

, assim, a Advocacia Geral da União processará a Vale e Samarco para pagarem muito mais pelos 

danos causados.(BERCOVICI, 2015) 

O desastre da barragem de Fundão já é considerado o acidente industrial que ocasionou o 

maior impacto ambiental da história envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total 

despejado de 62 milhões de metros cúbicos. (SCHREIBER, Mariana, 2015) 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA. Estima que da centena de espécies de 

peixes do rio Doce, dezenas podem ser extintas. A mortalidade desses peixes após o acidente chamam 

http://cartacapital.com.br/politica/uniao-vai-processar-vale-e-samarco-para-pagarem-r-20-bilhoes-3306.html
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a atenção, espécies significativas para a sobrevivência dos habitantes de um local em que vivem da 

pesca.674 

Sobre o perigo de extinção Alexandra Aragão diz que: "a sobrevivência dessa espécie torna-

se um valor jurídico fundamental que, nos conflitos ecológicos, conduzirá à prevalência desse valor 

ecológico sobre quaisquer outros valores humanos não vitais". (ARAGAO, 2006, p. 129) 

 O Ministério Público (MP) do Estado de Minas Gerais acusa à mineradora. Um dos 

promotores que investiga o caso, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, disse ao jornal Estado de Minas que 

houve "negligência" por parte da empresa Samarco. Destacou que "Não há fatalidade nisso. Não 

podemos admitir que seja acidente um rompimento de um empreendimento de tamanha magnitude", 

o Ministério Público estuda quatro hipóteses: "o cumprimento das condicionantes de licenciamento 

da Samarco; a explosão de uma mina da Vale próximo ao local; o possível abalo sísmico; e se as obras 

de alteamento (elevação) da barragem causaram o rompimento" (SCHREIBER, Mariana, 2015) 

 O MP está fazendo seu papel, cabendo agora, a sociedade se manifestar pela inclusão no 

código de mineração, da questão ambiental social. 

A Constituição Brasileira adota a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, nos artigos 

173, § 5º e 225, § 3º. A responsabilidade penal conjuntamente com a disregrad doctrine elaboraram dois 

instrumentos de segurança jurídica, sob a ótica dos poderosos contra os mais fracos. A pena tem dois 

planos: um de caráter público, com a finalidade de prevenção geral; o outro de prevenção especial 

não marcada pela retribuição, e sim pelo cuidado, atenção que as empresas tratarão do meio 

ambiente.(JUNIOR MIGLIARI, 2004, p. 103 e 104) 

Sérgio Salomão Shecaira defende essa evolução: 

 

É impensável haver responsabilidade coletiva sem a co-autoria da pessoa 
individual, em face da relevância daquela conduta para o reconhecimento 
do crime da pessoa coletiva e desse co-autor para a execução do crime. 
Pode-se afirmar que um crime só existirá quando houver sacrifício a um 
bem jurídico relevante na órbita penal.(SHECAIRA, 1998, p. 149) 

 

No caso da contaminação das águas do rio Doce, o artigo 6 da Lei n. 8.072/90, originalmente 

tratava como crime hediondo, contudo, a Lei n. 8.930/94 excluí essa tipificação do rol da lei de crimes 

hediondos, o crime de poluição de águas é previsto desde o Código Penal de 1890 até os artigos 270 

e 271 do atual diploma criminal Brasileiro. (JUNIOR MIGLIARI, 2004, p. 3 3) 

                                                        
674  Fernandes, Geraldo Wilson; Goulart, Fernando F.; Ranieri, Bernardo D.; Coelho, Marcel S.; Dales, Kirsten; 

Boesche, Nina; Bustamante, Mercedes; Carvalho, Felipe A.; Carvalho, Daniel C.; Dirzo, Rodolfo; Fernandes, 

Stephannie; Galetti, Pedro M.; Millan, Virginia E. Garcia; Mielke, Christian; Ramirez, Jorge L.; Neves, Ana; 

Rogass, Christian; Ribeiro, Sérvio P.; Scariot, Aldicir; Soares-Filho, Britaldo (2016). «Deep into the mud: 

ecological and socio-economic impacts of the dam breach in Mariana, Brazil». Natureza & Conservação (em 

inglês). 14 (2): 35–45. doi:10.1016/j.ncon.2016.10.003. ISSN 1679-0073 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1679007316301104
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1679007316301104
https://pt.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ncon.2016.10.003
https://pt.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1679-0073
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O crime do artigo 54 da Lei Federal n. 9.605/98, trata-se de um crime de dano "que resultem" 

ou de perigo concreto de antecipar a proteção "ou possam resultar", é um delito de perigo 

abstrato.(CAETANO, 2016, p. 417) 

No caso do desastre do rio Doce o Ministério Público denunciou 21 pessoas, 6 estrangeiros, 

dentre Samarco , Vale e BHP, por crimes ambientais. 

Portanto, o estado tinha o intuito de fazer um acordo judicial com as empresas, porém, uma 

vez isso não ocorrendo, o governo poderá requerer o sequestro dos recursos com base no 

faturamento ou no lucro das corporações envolvidas, daí entra a teoria estudada nesse artigo. 

(BERCOVICI, 2015) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Hoje podemos dizer que a sociedade clama pela promulgação de uma lei especifica para tratar 

do assunto da desconsideração da pessoa jurídica. É lamentável que o Projeto de Lei nº 2.426 de 2003 

de autoria do Deputado Ricardo Fiuza não tenha sido convertido em lei. 

Fato é que o ordenamento jurídico só passou a ter um dispositivo que tratasse dessa teoria 

em 1990, com o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e depois, em 1994, com o artigo 18 

da lei-antitruste. Em seguida, no ano de 1998, veio o artigo 4º da lei ambiental. O mais importante 

texto normativo que trata do tema é o artigo 50 do código civil, que só adveio tardiamente em 2002. 

Mas, embora a situação legislativa tenha sido insuficiente aos longos dos anos, a atuação 

doutrinária e judicial vem, desde meados dos anos 70, trabalhando pela integralização dessa 

importante doutrina. 

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa tem o objetivo de não 

considerar os efeitos da personificação para poder adentrar na responsabilidade dos sócios, os quais 

responderão pela atitude fraudulenta e o abuso de direito que ocultaram nas vestes da pessoa jurídica. 

Por isso, é também denominada como doutrina da penetração, como já explicitado no deslinde deste 

artigo. 

 Com a aplicação dessa teoria, qualquer Tribunal busca levantar o véu, ou seja, retirar a 

autonomia patrimonial da pessoa jurídica em questão para, então, alcançar seus bens e dificultar as 

fraudes e ilegalidades cometidas por seus administradores. O órgão Julgador não busca apenas 

diferenciar o patrimônio da pessoa jurídica e do sócio; perquire, de igual modo, a não consumação 

dessas irregularidades. 

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, constatado o abuso na utilização da personalidade 

jurídica, através de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, permite-se ao juiz, no caso concreto, 

a pedido da parte interessada (o prejudicado pela conduta ilícita) ou do Ministério Público, 

desconsiderar a personalidade da empresa – fazendo cessar a sua autonomia patrimonial, 

possibilitando a penhora de bens particulares dos membros, submetendo os sócios a um processo 
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judicial, depois da comprovação da insolvência da pessoa jurídica. Sendo assim, a desconsideração 

advém do uso irregular, ou seja, da mistura de patrimônios da pessoa jurídica com o dos seus sócios. 

Impende destacar que a aplicação da desconsideração inversa é muito frequente nas Varas 

de Fazenda Pública. Caso recorrente, objeto de vários pronunciamentos judiciais no ordenamento 

jurídico, dá-se quando o sócio transforma os bens da sociedade em bens das pessoas, com o objetivo 

de frustrar a execução de processos de crimes ambientais e fraudar o ressarcimento do dano.  

No mais, salienta-se o ponto exorbitante do texto jurídico, qual seja, a transferência dos bens 

particulares dos sócios para a pessoa jurídica com objetivo de burlar a lei. Essa prática deve ser 

combatida pelos órgãos Julgadores através da desconsideração. 

Sobre o fato analisado nesse artigo, caso os bens das controladoras da Samarco (Vale e BHP) 

não cheguem aos 20 bilhões pedidos. Tanto a Advocacia Geral da União que impetrou a ação, quanto 

o Ministério Público, como representante da tutela dos interesses difusos e coletivos, podem acionar 

ao juízo que imediatamente promova a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios daquelas 

empresas. 

Finalmente, sugerimos uma reflexão a respeito de uma possível solução. Destarte, sugere-se 

que, quando o cartório receber um processo de transmissão de bens de empresa para outrem, seja 

tido como requisito para a sua consecução a comprovação de que esta empresa não responde por 

nenhum processo administrativo ou criminal por dano e crimes ambientais.  

Pelo acima exposto, as empresas ou indústrias em geral devem ficar abertas para com as 

referencias ambientais, para que possam entrar nos paradigmas com suas atividades e parques 

industriais respeitando os novos parâmetros mundiais da sustentabilidade, ou desenvolvimento 

sustentável.  
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto da Sociedade Informacional e da evolução crescente da Internet, surgiu a 

necessidade de tornar mais eficiente a Administração Pública. Dessa forma, no intuito de 

regulamentar o direito à informação já positivado na Constituição Federal brasileira desde 1988, foi 

promulgada a Lei de Acesso à Informação-LAI (Lei n.º12.527/11), que se constitui no foco principal 

de análise deste artigo. 

Neste sentido, a pesquisa foi dividida em seis partes, contando com este introito. Na 

segunda parte será discutido o desenvolvimento histórico da Sociedade Informacional; na terceira, 

será feito um estudo dos principais dispositivos legais presentes na LAI. Na quarta, será abordada a 

metodologia utilizada. Na quinta, serão divulgados os resultados obtidos, com discussão pertinente, 

e, por fim, na sexta, haverá a explicitação das considerações finais, por meio dos objetivos alcançados 

com a presente pesquisa.  

 

2 SOCIEDADE INFORMACIONAL: TICs e Administração Pública 

De acordo com Castells (2004), com a revolução tecnológica no final do século XX, a 

Sociedade passou por inúmeras transformações, sendo que novas tecnologias de informação e 

comunicação surgiram, possibilitando a formação de atuações políticas e governamentais ligadas à 

democracia e transparência. 

À vista disso, é considerável salientar a dualidade existente na utilização das TICs, mais 

notadamente da internet. Em sendo assim, entre as influências positivas das TICs, pode-se destacar 

que a internet contribui para uma maior interação humana, em que a informação é tida em tempo 

real, conseguindo a internet assim, possibilitar uma maior participação democrática da população 

perante decisões políticas e assuntos governamentais de interesse coletivo. Já entre as influências 

negativas, pode-se afirmar que a internet aumenta as desigualdades sociais, pois não são todas as 

                                                        
675 Graduanda no curso de Direito na Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. Bolsista PIBIC/UNESC. 
676 Doutoranda pela Universidade do Minho-UM, na área de Direito Público, bolsista CAPES. Coordenadora acadêmica 
do Projeto Indicadores da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. 
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parcelas da população que possuem acesso a ela. Ademais, as relações midiáticas influenciam 

ativamente e diretamente no âmbito da Sociedade Informacional.  

Importante ressaltar que nessa pesquisa, perfilha-se da corrente defensora da internet, 

pois acredita-se que é a própria sociedade que irá moldar o funcionamento, a potencialidade e a 

usabilidade da internet, dependendo o modo (para o bem ou para o mal) com o  qual esta ferramenta 

será utilizada (LEVY, 2002). 

Nesse viés, em relação ao contexto brasileiro, o Brasil apresenta um processo lento e 

demorado de concretização da Sociedade Informacional e que ainda nos dias atuais não foi 

completado. Diversas medidas foram adotadas pelo Estado brasileiro para que pudesse ocorrer a 

incorporação das TICs pelo setor público (exemplo: Reforma do Estado, introduzida pela Emenda 

Constitucional 19/95), com a finalidade de reinventar o governo e o próprio conceito de democracia. 

De fato, desta incorporação, gradualmente a Administração Pública brasileira foi incorporando os 

preceitos de governo aberto apregoados por Calderón e Lorenzo (2011, p.31), “modelo de 

democracia conversacional y abierta aprovechando las posibilidades que proporcionan las TIC a los 

ciudadanos de participar em los processos de toma de decisiones de los gobiernos”. 

Nessa perspectiva, destaca-se ainda o conceito de democracia digital, a qual se relaciona 

com: 

o uso das TICs para melhorar as relações entre o governo e os cidadãos através 
do aumento da transparência e da prestação de contas dos representantes do 
governo, como também para proporcionar novas possibilidades de envolvimento 
dos cidadãos, devido à capacidade de conectá-los aos seus 
representantes.(UNESCO, 2005, on-line ). 

Ou seja, a democracia digital refere-se à utilização da internet como forma de fortalecer 

o sistema democrático vigente, possibilitando que os cidadãos interajam com seus dirigentes e 

auxiliem na escolha de políticas públicas e solução de problemas.  

 

2.1  Lei de Acesso à Informação Brasileira-LAI  

A LAI encontra-se, dentro do movimento Novo Serviço Público (Denhardt, 20012) e 

da Sociedade Informacional (CASTELLS, 2009), como um mecanismo criado pelo governo brasileiro 

em busca de um oferecimento ao cidadão de uma ferramenta de acesso padronizado, que facilite o 

encontro de informações relevantes acerca das ações governamentais e que possibilite uma maior 

transparência pública. (BRASIL, 2011).  

Da análise de dispositivos existentes na LAI,  pode-se inferir que a regra desta é o acesso 

e o sigilo a exceção (BRASIL, 2011). De fato, a LAI é dirigida a todos os entes federativos (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal), no âmbito dos três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) (BRASIL, 2011). Na lei está previsto, tanto a transparência passiva como a ativa, em que 

a primeira se refere ao pedido de solicitação de informações pelo cidadão, e a segunda se refere ao 
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acesso à informação sem ser necessário pedido de informação por parte do interessado, facilitando 

de maneira relativamente grande o acesso à informação para o cidadão. 

Desse modo, com base no que foi discorrido até o momento, tornou-se possível analisar 

o objeto de estudo da presente pesquisa, qual seja, a implementação da LAI nos municípios do sul 

de Santa Catarina; isso porque, o formulário aplicado nas municipalidades foi elaborado de acordo 

com os dispositivos legais, bem como com o Decreto nº 7724/12, que regulamenta a LAI. Dito isto, 

passa-se ao próximo capítulo, com a análise da metodologia utilizada no procedimento de coleta e 

análise de dados. 

 

4 ESTRUTURA METODOLÓGICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O método de procedimento adotado para coletar e averiguar os dados, foi o qualitativo 

por meio de estudo de caso.  

Sendo assim, foi elaborado um formulário677 com trinta e quatro perguntas678, as quais 

foram aplicadas nos quarenta e cinco portais dos executivos municipais do Sul de Santa 

Catarina/Brasil, entre os dias 4 a 15 do mês de agosto do ano de dois mil e quinze. 

Importante ressaltar que as perguntas do supramencionado formulário foram divididas de 

acordo com os quatro graus de democracia digital apontados por Silva (2005) e Gomes (2005; 2008), 

quais sejam: a ênfase na informação e prestação de serviços (primeiro grau de democracia 

digital), a ênfase na sondagem de opinião (segundo grau de democracia digital), a ênfase na 

transparência (terceiro grau de democracia digital), a ênfase na interação, transação e boas 

práticas de transparência adotadas por outros entes/órgãos (quarto grau de democracia 

digital). Por fim, foi realizada a análise da transparência passiva dos portais municipais, por meio 

de perguntas enviadas pela internet às municipalidades (feedback), relacionadas a área de saúde, 

educação, assistência social e implementação da LAI. Desta feita, passa-se ao próximo item, com a 

explicitação dos resultados obtidos pela  presente pesquisa. 

 

5 MENSURAÇÃO DOS DADOS 

Após a aplicação do formulário pode-se obter os resultados finais da pesquisa, em que 

dentre os 26679 (vinte e seis) municípios do Sul de Santa Catarina obrigados a cumprir a LAI avaliados, 

a minoria possuiu pontuações satisfatórias em relação ao cumprimento dos graus de democracia 

                                                        
677 O presente formulário foi estruturado com base nas pesquisas de Gomes (2004), Silva (2009), Santos, Bernardes e Rover 

(2012). 
678 Para a elaboração do mesmo e tabulação dos resultados foi usada a planilha GoogleDocs, como ferramenta para coleta e 

tabulação dos dados. 
679 A despeito da proposta inicial partir de quarenta e cinco municípios, integrantes da região Sul de Santa Catarina, este estudo foi baseado somente nas 

municipalidades que possuem população acima de 10.000 habitantes, pois a LAI (art. 8º, §4º) desobriga as que possuem menos que essa quantia de 
habitantes a cumprirem com os requisitos previstos na lei.  Assim, foram avaliados os portais dos seguintes executivos municípios: Gravatal (11.148 hab.), 
Araranguá (65.090 hab), Balneário Arroio do Silva (11.248 hab.), Balneário Rincão  (11.824 hab.), Braço do Norte (31.319 hab.), Capivari de Baixo (23.342 
hab.), Cocal do Sul (16.009 hab.), Criciúma (204.667 hab.), Forquilhinha (24.694 hab.), Içara (52.284 hab.), Imaruí (11.117 hab.), Imbituba (42.708 hab.), 
Jacinto Machado (10.642 hab.), Jaguaruna (18.704 hab.), Laguna (44.316 hab.), Lauro Müller (14.919 hab.), Morro da Fumaça (17.052 hab), Nova Veneza 
(14.285 hab.), Orleans (22.311 hab.), Sangão. (11.532 hab.), São Ludgero (12.192 hab.), Siderópolis (13.593 hab.), Sombrio (28.589 hab.), Tubarão (102.087 
hab.), Turvo (12.452 hab.), Urussanga (20.915 hab). Informação disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/estimativa_dou.shtm. Acesso em: ago. 2015. 
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digital e implementação da LAI estudados no ítem acima, a saber: Urussanga, Siderópolis, São 

Ludgero, São João do Sul, Içara e Araranguá. O munícipio de Urussanga de um modo geral, em 2015, 

estava mais próximo da implementação dos 1º a 3º graus de democracia digital, bem como em relação 

a transparência passiva (feedback), apresentando mais de 60% de cumprimento nesses quesitos.  

Com efeito, em relação ao primeiro grau de democracia digital, foi avaliada a presença 

dos portais municipais na internet, se nos sítios institucionais havia Portal Transparência, se era 

disponibilizada a estrutura organizacional do ente. Já em relação ao segundo grau, foi analisado se 

existia a presença de indicação de SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) físico no portal, se havia 

a existência de um e-sic (Serviço de Informação ao Cidadão on-line), se havia possibilidade de 

acompanhamento de acesso, se o portal apresentava as perguntas mais frequentes para a sociedade. 

Importante ressaltar que em relação a presença de SIC físico, todos os portais receberam nota 0, pois 

nenhum possuiu indicação deste. Já em relação a ferramenta de busca e pesquisa no portal, somente 

um município recebeu nota 0, que foi o de Laguna. Ainda, pela análise do segundo grau de democracia 

digital, na ênfase na sondagem de opinião, observou-se que os munícipios Braço do Norte, Içara, 

Urussanga, São Ludgero e Siderópolis possuíram 91,67% de utilização das TICs para aproximar o 

cidadão acerca da agenda pública, por meio de respostas à perguntas frequentes ou pela existência de 

ferramentas de busca de conteúdo no portal municipal (GOMES, 2005). Observa-se que nesse grau, 

todos os munícipios obrigados pela LAI possuíram pontuação superior a 50% de implementação 

deste grau de democracia digital. 

No tocante ao terceiro grau de democracia digital, foi avaliado se os municípios 

utilizavam as TICs para a prestação de contas (SILVA, 2012), sendo verificado, principalmente, o 

uso da internet como mecanismo de informar os gastos públicos, receitas, editais de licitações e 

relatórios de despesas. Como resultado, somente as municipalidades de Urussanga, Siderópolis e 

Gravatal possuíram 83,34% de cumprimento da LAI, com ênfase na transparência. 

Em relação ao quarto grau de democracia digital, primeiramente foi analisado se os 

portais das municipalidades apresentavam espaço para consulta popular, de caráter deliberativo 

(decisivo) sobre: projetos de lei, Plano Diretor do município; se existia no portal espaço para consulta 

popular, de caráter deliberativo (discussão), sobre infraestrutura (construção de praça pública, de 

escola, de hospital). O resultado obtido foi que, entre as duas primeiras perguntas (espaço para 

deliberação – caráter decisivo e deliberativo), nenhum município recebeu pontuação, isto é, todos 

receberam nota zero.  

Ainda no intuito de aferir o quarto grau de democracia digital foi verificada se havia nos 

portais espaço para os cidadãos tirarem dúvidas sobre infraestrutura, projetos de leis, assuntos 

relacionados à saúde e educação, sendo que quanto a este quesito, todos os portais receberam a 

pontuação 5, pois todos possuem link de Contatos, em que o cidadão pode enviar dúvidas, sugestões, 

sendo que alguns apresentaram link para Facebook, blog e/ou Twitter, podendo-se citar entre estes, as 

municipalidades de Laguna, Tubarão, Orleans, Urussanga, Cocal do Sul, Lauro Müller, Criciúma, 

entre outras. Todavia, o fato de terem obtido esta pontuação acerca da pergunta avaliada, não 
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demonstra que essas municipalidades estejam cumprindo substancialmente esse grau de democracia 

digital, porque numa análise mais criteriosa constatou-se, posteriormente, que os portais não utilizam 

tais ferramentas – facebook, twitter, etc. - com caráter bidirecional, isto é, para aproximar os cidadãos 

das tomadas de decisões, mas tão somente,  para informá-los de notícias que ocorrem na 

munipalidade. 

Por fim, quanto ao feedback (transparência passiva- resposta da administração a 

questionamentos da população), notou-se que o munícipio de Urussanga cumpriu 100% este quesito 

sendo a única municipalidade que respondeu todas as perguntas dentro do prazo. 

Importa destacar ainda que no último Ranking Nacional da Transparência organizado 

pelo Ministério Público Federal brasileiro, em 2016, os municípios avaliados na presente pesquisa, 

apresentaram bons indícies de implementação da LAI referente aos primeiro e terceiro graus de 

democracia digital. Vale citar aqui o caso do município de Urussanga, o qual  apresentou nota 9,80 

no quesito transparência, coadunando-se assim, com a pesquisa avençada, bem como demonstrando 

evolução das municipalidades aqui avaliadas no quesito transparência avaliado pelo MPF entre os 

anos de 2015 à 2016680.  

Todavia, é de se registrar que, mesmo com as melhoras ocorridas entre os anos de 

2015/2016, o Brasil ainda necessita da formulação de políticas públicas relacionadas à LAI, como, 

por exemplo, projetos de capacitação dos servidores públicos, para que estes possam estar preparados 

para o uso das TICs de forma responsável, atigindo a finalidade legal de contribuir para o acesso à 

informação à todos os brasileiros. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente artigo buscou-se aferir os graus de democracia digital e, por 

consequência, os níveis de implementação da Lei de Acesso à Informação brasileira, nos executivos 

municipais do Sul de Santa Catarina, mediante a avaliação dos portais executivos municipais da 

Região Sul do Brasil. 

Para tanto, inicialmente evidenciou-se o cenário em que se desenvolve a Sociedade 

informacional no Brasil, com o advento da internet. Também nesse momento da pesquisa foram 

abordadas as questões referentes ao governo aberto e a implementação da Lei de Acesso à 

Informação no Brasil. 

 Em seguida, foi discorrido acerca da metodologia utilizada, o procedimento adotado para 

a coleta de dados bem como a análise destes. Por fim,  pode-se avaliar em relação aos graus de 

democracia digital, que o segundo grau com ênfase na sondagem de opinião, foi o que mais 

apresentou cumprimento por parte das municipalidades. Já no que se refere ao feedback  (transparência 

passiva), somente uma municipalidade apresentou 100% de cumprimento.  

                                                        
680 Mais informações no link: http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/ranking/mapa-da-transparencia/arquivos-

pdf/ranking-da-transparencia-2a-avaliacao-sc.pdf 
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 Com efeito, pode-se notar que mesmo após cinco anos de vigência da LAI, não há a sua 

plena eficácia, necessitando, dessa forma, de uma maior fiscalização pelos órgãos competentes, bem 

como a implementação de novos mecanismos e políticas públicas direcionadas à auxiliar a 

implementação da LAI, de modo que essas medidas facilitem o acesso à informação pelos cidadãos, 

considerando este como um fiscal e co-produtor das ações governamentais. 
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1 Introdução 

 

  O tempo atual traz consigo novas ideias, novos modelos de organização, e, por conseguinte, 

novos desafios para as pessoas, corporações e Estados nacionais. A tecnologia aproximou pessoas 

que em outros tempos não se aproximariam diante da distância geográfica e da dificuldade de 

comunicação. Trouxe, ainda, o avanço tecnológico, novos formatos de negócios, novos produtos, 

novos serviços, criando também demandas antes inexistentes. Com a popularização da internet, o raio 

de alcance das plataformas aumentou exponencialmente, não conhecendo fronteiras geográficas. 

 Os negócios criados e desenvolvidos na denominada economia compartilhada, mormente 

aqueles fornecidos através de plataformas digitais, estão a desafiar os reguladores, pois esses são 

demandados ou por grupos de pressão que se sentem ameaçados com o surgimento de novos 

modelos de negócio, ou pelo interesse em aumentar a arrecadação pelo ente tributante, especialmente 

em momentos de crise, nos quais há, consequentemente, diminuição no volume arrecadado via 

tributos. 

  A lógica da economia de compartilhamento rompeu com a racionalidade tradicional da 

economia do Século XX. Atualmente, para dirigir um veículo esportivo, a pessoa não precisa mais 

comprá-lo, pode, através de algum aplicativo locá-lo por algumas horas ou dias. E as possibilidades 

de negócios são variadas. 

 Neste artigo, o problema de pesquisa é o seguinte: como o direito pode regular de forma 

eficaz e eficiente para garantir segurança nas transações realizadas no ciberespaço, sem desestimular 

o desenvolvimento socioeconômico na quarta revolução industrial?  

                                                        
681 Advogado, Pesquisador do Grupo de Pesquisa Realismo Jurídico da UFPB e Mestre em Direito 

Econômico pela Universidade Federal da Paraíba, Brasil. 
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  Como hipótese, será proposta a seguinte: A economia do compartilhamento, pela inovação 

dos serviços postos no mercado, faz com que surja uma emulsificação entre os conceitos dos 

institutos jurídicos tradicionais, exigindo que um novo conceito seja criado, ou que os conceitos 

anteriores sejam modificados, para adaptar-se à nova realidade. E essa necessidade de mudança 

encontra-se na área de interseção dos conceitos tradicionais do instituto do uso e do instituto da 

locação de coisa, bem como na definição da natureza pública ou privada do negócio. 

 O objetivo geral é: propor uma nova moldura regulatória baseada na necessidade de alteração 

conceitual dos institutos do uso e da locação de coisas para tornar eficaz a regulação, diante da nova 

realidade construída pelas tecnologias disruptivas, que alteraram e ainda irão alterar de forma 

significativa a dinâmica social e econômica mundial. Os objetivos específicos são: 1) analisar o Projeto 

de Lei 5.587/2016, que regula o transporte individual privado no Brasil; 3) analisar a atualidade dos 

institutos jurídicos denominados de uso (direito real) e de locação de coisas (espécie de contrato); 2) 

perquirir as novas interseções entre tradicionais institutos jurídicos, já que com as novas tecnologias 

há uma imbricação entre os usos privados e comerciais de diversos produtos e serviços, não estando 

mais claros os limites conceituais até então construídos. 

  Neste trabalho a metodologia empregada será a da hermenêutica do projeto de lei 5587/16 

e da lei municipal vigente, da cidade de João Pessoa, sobre o transporte privado realizado através da 

intermediação de plataformas digitais. Também será utilizada a metodologia de levantamento 

bibliográfico sobre o tema economia compartilhada. 

 

2 Economia compartilhada e inovação disruptiva 

 

  Importante, inicialmente, delimitar o termo economia compartilhada para os fins deste 

artigo. A economia compartilhada, ou sharing economy, significa um modelo econômico baseado na 

permuta de ativos, cuja troca pode ou não ser remunerada. De acordo com Botsman (2013), sharing 

economy é um modelo econômico baseado no compartilhamento de ativos em troca, ou não, de 

benefícios monetários. A permuta, ou a troca de ativos, em si mesmo considerada, não é algo novo 

na história econômica. Não obstante não ser um fenômeno, em si mesmo considerado, novo, a 

economia compartilhada está a desafiar hodiernamente os estudiosos do Direito acerca da sua 

regulação, mormente pela popularização ocorrida nos últimos anos desse formato econômico através 

da capilaridade alcançada pela rede mundial de computadores. 

  A internet permitiu a ampliação do raio de atuação dos modelos de negócios desenvolvidos 

dentro da lógica da economia compartilhada, alcançando um número crescente de pessoas espalhadas 

geograficamente. Aliado a isso, o desenvolvimento tecnológico permitiu a criação de aplicativos, de 

equipamentos portáteis, a exemplo dos smartphones, que facilitou a intermediação entre o fornecedor 

de serviço e o usuário/consumidor. Esse ambiente possibilitou o surgimento de negócios que 

romperam o paradigma econômico desenvolvido ao longo de todo o Século XX, no qual a regra era 
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a indústria fabricar o produto, vendê-lo através de redes varejistas para o consumidor final, que 

adquiria o produto e quando este não mais atendia à sua necessidade ou ao seu desejo, era descartado. 

  Na sharing economy essa lógica foi alterada, permitindo que o usuário utilize um determinado 

bem sem a necessidade de comprá-lo, podendo usá-lo por horas ou dias e, ao final do prazo, o bem 

retorna ao fornecedor e será reinserido no mercado, ficando disponível a outros usuários. O mercado 

da economia de compartilhamento gerou e gera negócios variados, cujos limites, a priori, são a 

imaginação humana e a tecnologia disponível. Vários desses novos negócios romperam com o 

paradigma vigente até então, a exemplo das plataformas de transporte privado e de hospedagem em 

diversos tipos de imóveis particulares, para citar apenas dois exemplos. Essa quebra do paradigma, 

através da criatividade, da inovação, trouxe novas possibilidades para o mercado, ocasionando uma 

enorme mudança, o que ficou denominado de inovação disruptiva. 

   Inovações disruptivas, ou innovation disruptives, são aquelas que rompem o modelo de 

negócios até então praticado, com a inserção de serviços ou produtos inovadores no mercado, 

alterando fortemente a lógica negocial. Essa disrupção exige mudanças nos paradigmas, pois os 

antigos modelos não se adequam mais à nova realidade. Raciocínio também a ser aplicado no direito, 

que está sendo desafiado a apresentar novas soluções para esta nova realidade advinda com a quarta 

revolução industrial682. 

  Modelos consagrados mostraram-se ineficazes diante da nova realidade e os legisladores não 

estão conseguindo compreender o fenômeno gerado pela economia compartilhada para apresentar 

as regulações consentâneas com o momento presente. 

  O momento atual desafia novas formas de pensar a regulação econômica. Novas realidades 

precisam ser analisadas com um novo olhar, em busca de novas soluções. A história da humanidade 

possui vários eventos disruptivos. O primeiro foi o surgimento da escrita, que marca o início da 

própria História humana, deixando para trás o período pré-histórico. Essa tecnologia, a escrita, 

permitiu ao Homem registrar dados importantes para o seu desenvolvimento, quer como pessoa, 

quer como sociedade. No Direito, há um período histórico emblemático, que exigiu inovação na 

análise, no estudo e na aplicação do direito. Esse período é simbolizado pela Escola de Bolonha, 

também conhecida como a Escola dos Glosadores, que foi responsável pela passagem do Direito 

herdado do período da Antiguidade para o Direito consentâneo com a nova realidade social imposta 

naquela época (Alta Idade Média): 

 

Só através da exploração ininterrupta e comparativa do material das fontes dos 
glosadores se apropriaram completamente da problemática global do Corpus Iuris. 
Através da exegese, da harmonização, da construção de regras, constitui-se um 
edifício doutrinal de princípios harmônicos, talvez a primeira dogmática jurídica 
autónoma da história universal (WIEACKER, 2004, p. 53). 

 

                                                        
682 Fourth Industrial Revolution is, however, fundamentally different. It is characterized by a range of new technologies that are 

fusing the physical, digital and biological worlds, impacting all disciplines, economies and industries, and even challenging ideas 
about what it means to be human (SCHWAB, 2016). 
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  Mais adiante, Wiecker (2004, p. 54), assim declara: “Este edifício doutrinal (...) é, não 

obstante, ainda o antepassado da actual dogmática jurídica do continente europeu”. 

 Ainda é recente para afirmar se o período atual, para o Direito, fará surgir um movimento 

científico da monta da Escola de Bolonha. Porém, tudo aponta para uma necessidade de mudança 

de paradigma em relação à análise da regulação econômica da economia compartilhada como objeto 

do estudo científico. E essa mudança de paradigma poderá fazer surgir um novo capítulo na história 

a mentalidade humana. 

  Estamos diante de um momento histórico disruptivo, que exige nova forma de pensar as 

relações interpessoais e jurídicas, pois a tecnologia permitiu novas possibilidades até pouco tempo 

inimagináveis. 

  Diante das novas possibilidades, Schwarb (2016) adverte “that organizations might be unable to 

adapt; governments could fail to employ and regulate new technologies to capture their benefits; shifting power will create 

important new security concerns; inequality may grow; and societies fragment”. 

  O país, cujo ordenamento jurídico não evoluir para se adaptar a essa nova realidade, ficará à 

margem da nova economia, não aproveitando o desenvolvimento econômico e social que a 

tecnologia pode propiciar, a exemplo da melhoria da qualidade de vida advinda da economia de 

compartilhamento, com o uso mais racional dos recursos naturais, com cidades inteligentes, com 

melhoria no trânsito das cidades, e muitas outras possibilidades que podem advir do avanço 

tecnológico. 

3 Fundamentação Teórica 

 

  De tempos em tempos os paradigmas do mundo científico mudam, em especial durante os 

períodos de revolução, necessitando que a percepção que o cientista tem do seu ambiente mude, 

conforme lição de Thomas Khun (1997, p.133). Deve o cientista aprender a ver uma nova forma nas 

situações com as quais já está familiarizado. O Direito vive um novo período de crise, e essa é “uma 

pré-condição necessária para a emergência de novas teorias” (KHUN, 1997, p. 103). 

  Até o surgimento da economia compartilhada, o conceito clássico de uso contido nos 

Direitos Reais, e o de locação de coisas - espécie de contrato - bastava para a delimitação dos 

problemas de pesquisa, bem como para a resolução dos conflitos. Porém, a realidade atual desafia o 

encontro de um novo paradigma, de uma nova delimitação dos conceitos de uso e de locação de 

coisa dentro da nova realidade da sharing economy, já que esta permitiu o surgimento de modelos de 

negócios inovadores, e, de tão inovadores, são disruptivos, rompem com os modelos até então 

conhecidos. 

 O instituto do uso é um direito real sobre coisas alheias. Na tradição civil brasileira estava 

previsto no art. 742 do Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916), da seguinte forma: “o usuário fruirá a 

utilidade da coisa dada em uso, quanto o exigirem as necessidades pessoas suas e de sua família”. 

Atualmente, o instituto do uso está previsto no art. 1.412 do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002), 

com a seguinte redação: “O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quanto o exigirem as 
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necessidades suas e de sua família”. Importante frisar que a lei fala em necessidades pessoais, 

excluindo as necessidades comerciais ou industriais do beneficiário (DINIZ, 1997, p. 370). No caso 

da carona remunerada através do aplicativo Waze, com o qual é possível que várias pessoas utilizem 

o mesmo veículo em um trecho especificado pelo proprietário e/ou motorista do veículo, a definição 

legal de uso no ordenamento jurídico brasileiro não é mais suficiente, pois na prática desaparece o 

aspecto de necessidades pessoais, estando imbricado o uso pessoal e o uso comercial. 

  O conceito legal de locação de coisas estava previsto no Código Civil de 1916 no art. 1.188, 

com a seguinte dicção: “Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado, ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição” (BRASIL, 1916). 

Atualmente, a definição legal de locação de coisa está prevista no art. 565, do Código Civil, com a 

seguinte redação: “Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição” (BRASIL, 2002). 

No exemplo dado acima do aplicativo Waze de carona remunerada, não há a cessão da coisa à outra 

pessoa, já que o motorista do veículo continuará no uso direto do veículo, compartilhando o mesmo 

com a pessoa683 que demandou carona disponível no aplicativo para aquele trecho e horário. 

 A economia compartilhada trouxe inovações disruptivas dos conceitos tradicionais no 

direito, mormente derivadas da emulsificação do uso comercial e privado de bens e serviços. Surgiram 

serviços como locações/compartilhamento, por curto período, de casas residenciais ou de espaços 

para escritórios, dispositivos de intermediação entre os proprietários de pequenos aviões, ou de 

veículos, e as pessoas que necessitam fazer viagens curtas, entre outros negócios, gerando a economia 

compartilhada dificuldades legais (KATZ, 2015, p. 1068), pois o mercado de serviços P2P684 criou 

incertezas para os participantes e para terceiros porque os serviços não se encaixam nas categorias 

legais tradicionais. Negócios da economia compartilhada têm gerado confusão em questões tais como 

seguro, taxações, emprego e institutos jurídicos. 

 Estudiosos têm conceituado a economia compartilhada como “disruptive innovation” 

(SHANNON, 2014), que cria produtos, serviços, ou modelos de negócios que “reembala” velhas 

tecnologias para criar novo mercado e assim rompe, quebra, disrupt empresas (KATZ, 2015, p. 1069). 

As plataformas de compartilhamento costumam trazer para os usuários, consumidores, vantagens 

tais como diminuição nos custos/preços e fornecimento de novos serviços. Ao lado das vantagens, 

também há riscos nos novos negócios, que envolvem, além dos mencionados acima, inseguranças 

em relação a seguros, responsabilidade civil por danos a terceiros, taxações e definição de relações de 

emprego.  

                                                        
683 Há a possibilidade de compartilhamento da carona com diversas pessoas ao mesmo tempo que tenham 

interesse em fazer o mesmo trajeto informado pelo condutor do veículo no aplicativo. 
684 P2P (Peer-to-peer), negócios criados para aproximar duas pessoas, a proprietária ou usufrutuária de um 

bem, ou o prestador de um serviço, da pessoa que quer usar o bem ou utilizar do serviço ofertado. Esses 
negócios são variados, indo do aluguel de uma cama em uma residência até o uso de uma poltrona em um 
avião privado. 
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  O desafio para o regulador reside na elaboração de um arcabouço regulatório que não impeça 

o surgimento de novos modelos de negócios baseados na sharing economy. A economia compartilhada 

veio para ficar. Os reguladores não devem deixar a economia compartilhada crescer na lacuna da lei. 

Permitir que a economia de compartilhamento se autorregule não proporcionará adequadas 

salvaguardas aos usuários/consumidores. Assim, regulação responsável e atenta à nova realidade 

trazida pela economia compartilhada é uma necessidade, e as autoridades regulatórias e os legisladores 

precisam estar atentos para encontrar soluções balanceadas, analisando as externalidades das atuais 

tentativas de regulação para informar as regulações futuras (KATZ, 2015, p. 1126). Para tanto, mister 

a evolução dos conceitos dos institutos do uso e da locação de coisas diante da emulsificação dos 

usos comerciais e privados dos bens e serviços decorrentes dos modelos disruptivos de 

compartilhamento de bens, na sharing economy, criados com o advento da economia compartilhada. 

 

4 Da dificuldade de definição dos negócios gerados na sharing economy 

 

  Negócios gerados pela economia de compartilhamento, muitos dos quais romperam os 

paradigmas consolidados, desafiam os legisladores e os juristas, a começar pela sua definição. De 

acordo com Michelle Sohn (2014, p. 1), hoje a tensão dos empreendimentos da economia 

compartilhada reside nas definições. Atualmente o exemplo que demonstra com clareza essa 

indefinição é o da plataforma Uber. O que realmente é? Presta que tipo de serviço? Estaria o serviço 

intermediado pela plataforma já enquadrado em alguma definição legal já existente? Perguntas como 

essas geram conflitos diários, mormente entre a empresa Uber (e similares), os particulares que 

ofertam os serviços de transporte e, mormente, com o órgão regulador. 

  Continuando o exemplo do Uber, acima mencionado. Os taxistas acusam o Uber de 

concorrência desleal e que o serviço ofertado pela plataforma estaria enquadrado no conceito do 

serviço de táxi. E, como tal, seria necessária a autorização do poder concedente para a prestação do 

serviço. A empresa Uber afirma que não é uma empresa de transporte, pois se trata de uma plataforma 

que apenas aproxima o prestador do serviço de transporte do usuário.  

  É possível listar alguns desses conflitos: 2012, em Washington D.C., o presidente da 

Comissão Reguladora de Táxis685, utilizou o aplicativo Uber para chamar um veículo. Quando este 

chegou ao local indicado no aplicativo, sofreu multas por estar prestando serviço regulado pela 

comissão, sem estar registrado na respectiva agência como carro de transporte remunerado. Para o 

presidente da Comissão de Táxis, o carro Uber poderia se enquadrar no conceito de limusine, porém, 

além de necessitar se cadastrar no órgão competente, não poderia parar em qualquer lugar pelo 

comando do passageiro, pois, pela regulação de Washington DC, somente os táxis podem fazer isso. 

                                                        
685 D.C. Taxicab Commission: agência distrital que regula o serviço público de veículo de locação, que inclui 

táxis e limusines (SOHN, 2014). 
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As limusines precisam já sair da garagem com a corrida contratada com o cliente, não podendo pegar 

passageiros na rua. 

 A Uber, em sua defesa, alegou que não é uma companhia de táxi ou de limusine. A política 

da empresa, disponível no seu sítio eletrônico, afirma que a plataforma não provê serviços de 

transporte e não é uma empresa de transporte (UBER, 2016). A empresa Uber afirma que é uma 

plataforma, apenas um intermediário que disponibiliza informação e método. Com a sua plataforma, 

a Uber aproxima o proprietário do carro que pretende prestar serviço de transporte e a pessoa que 

precisa do transporte. Isso implica o não enquadramento da Uber na qualidade de táxis ou de 

limusine, não estando, portanto, obrigada a se filiar à comissão aludida e, como tal, não precisa adotar 

a tabela de preços dos taxistas, não precisa seguir a padronização do veículo nos moldes dos táxis, 

uniformes, e outros pontos da regulação do transporte por táxis. 

  No Brasil, protestos foram realizados nas principais cidades do país contra o funcionamento 

da plataforma, inclusive com enfrentamentos físicos entre os integrantes da categoria dos taxistas e 

os prestadores de serviço de transporte particular ofertado através do aplicativo Uber. Diante da 

pressão da classe dos taxistas, vários municípios brasileiros publicaram leis proibindo o 

funcionamento do serviço privado realizado através de aplicativos ou de qualquer meio digital no 

território municipal. Um exemplo dessa proibição é a Lei nº 13.105/2015 (CÂMARA MUNICIPAL 

DE JOÃO PESSOA, 2015), aprovada pela Câmara Municipal de João Pessoa, no Estado da Paraíba, 

Brasil.  

  Essa dificuldade regulatória se apresenta mais clara naqueles negócios que representam uma 

inovação disruptiva, pois, pela própria característica da inovação, que rompe com os modelos 

adotados até o momento do seu surgimento, gera insegurança jurídica. E, diante da insegurança, a 

primeira reação costuma ser a rejeição da ideia, buscando na legislação um meio supostamente eficaz 

para a proibição. Então, o primeiro passo deve ser o da compreensão do fenômeno para se tentar 

adotar ou criar uma definição mais precisa do novo negócio gerado pela economia compartilhada. A 

partir de um consenso acerca da definição, o desafio seguinte é o de pensar uma regulação eficaz e 

eficiente, que, ao mesmo tempo que crie um framework regulatório capaz de gerar um mínimo de 

segurança, não desestimule o desenvolvimento econômico. 

 

5 Da necessidade da criação de uma nova lógica para regular a economia compartilhada 

 

  As tecnologias da informação, em especial a internet, possibilitaram o surgimento de novos 

modelos de negócios, que parecem não seguir mais a lógica reinante até o final do Século XX. Esses 

novos negócios romperam a lógica do sistema capitalista desenvolvida após a Primeira Revolução 

Industrial, no Século XVIII. Lógica essa baseada na produção de bens para serem consumidos através 

da sua aquisição (compra) pelo usuário, e que, após a vida útil do produto, este era descartado. Isto 

é, a regra era a compra do bem para ser utilizado pelo proprietário. A economia compartilhada rompe 

essa lógica, permitindo o uso do mesmo bem por diversas pessoas, retornando esse bem, após a sua 
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utilização por determinada pessoa, ao ciclo de uso, podendo ser utilizado por outro indivíduo686, por 

diversas vezes, sem necessidade da aquisição da propriedade pelo usuário. 

  Um outro aspecto modificado pela sharing economy é o relacionado ao conceito de economia 

de escala. Na sociedade industrial, a concentração de recursos era essencial para a eficiência 

econômica da indústria. Com a economia de compartilhamento, através do uso da internet, não é mais 

necessária a concentração de recursos para a eficiência econômica, pois os recursos podem estar 

dispersos pela sociedade, ou seja, por aqueles que se encontram nas pontas, com o uso da tecnologia 

para aproximar demandas (PEREIRA DE SOUZA; LEMOS, p. 1759). 

  Constata-se que os negócios gestados na economia de compartilhamento inovam o mercado, 

com o surgimento de novos negócios, ou, mesmo em negócios já existentes, esses acabam recebendo 

uma exteriorização diferente, que, pela inovação, rompem com a lógica mercadológica então 

existente. Rompem a tal ponto que são capazes de causar disrupções, forçando a indústria tradicional 

a acompanhar tal evolução sob pena de desaparecer do mercado por obsolescência.  

  Assim sendo, para uma regulação eficaz e eficiente dos negócios inseridos na economia de 

compartilhamento, necessária a alteração na abordagem dos conceitos dos institutos jurídicos, 

necessitando uma reformulação destes diante da imbricação dos usos privados e comerciais, 

conforme será apresentado mais adiante neste artigo. 

 

6 Do Projeto de Lei nº 5.587/2016 da Câmara dos Deputados do Brasil 

 

  O Projeto de Lei – PL 5587/2016, que regula os serviços de transportes prestados por 

particulares por intermédio de plataformas digitais, a exemplo do Uber, 99taxi, entre outros, foi 

aprovado na Câmara dos Deputados do Brasil no mês de abril de 2017. Foi realizada emenda ao 

projeto original, classificando o serviço prestado através dessas plataformas como atividade pública, 

e não mais como privada. Com a aprovação do mencionado projeto de lei na Câmara Baixa Federal, 

este foi enviado ao Senado, de acordo com o processo legislativo constitucional brasileiro. 

  A emenda mencionada mudou substancialmente o projeto de lei, considerando o serviço 

prestado pelos condutores de veículos cadastrados em plataformas e aplicativos como público, e não 

mais privado. 

 O PL 5.587/16 alterou o art. 4º da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passando a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 4º ...............................  
...................................................  
X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado 
de transporte de passageiros, não aberto ao público, por meio de veículos de 
aluguel, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos 
ou outras plataformas de comunicação em rede. (grifo nosso). 
..............................................(NR). 

                                                        
686 Esse indivíduo pode ser pessoa física ou jurídica. 
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  O art. 3º, da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, (CÂMARA DOS DEPUTATOS, 2017) 

passará a vigorar, caso o Senado mantenha o texto, com os acréscimos dos arts. 11-A e 11-B pelo PL 

5587/16: 

 

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal 
regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual 
de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus 
territórios.  
Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte 
privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão 
observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, segurança 
e a efetividade na prestação do serviço:  
I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;  
II — exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros 
(APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);  
III — exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V 
do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  
 
Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros 
previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua 
regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes 
condições:  
I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que 
contenha a informação de que exerce atividade remunerada;  
II — conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às 
características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal 
e do Distrito Federal;  
III — possuir e portar autorização específica emitida pelo poder público 
municipal ou do Distrito Federal do local da prestação do serviço autorizado;  
IV — emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV) no Município da prestação do serviço, obrigatoriamente em seu nome, 
como proprietário, fiduciante ou arrendatário, com registro e emplacamento do 
veículo na categoria aluguel.  
Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado 
individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e 
na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará 
transporte ilegal de passageiros. (grifo nosso). 

 

  Interessante observar que a limitação imposta no inciso IV, do art. 3º, da Lei nº 12.587/2012, 

caso o Senado mantenha a redação do PL 5.587/2016, irá dificultar sobremaneira, ou quiçá impedir, 

algumas variações para o uso compartilhado de veículos para transporte privado de pessoas. Por 

exemplo, hoje é possível que o condutor alugue, por apenas meio período do dia, um veículo para 

fazer o transporte de terceiros. Essa modalidade não poderá mais funcionar com a publicação do PL 

5587/2016, pois será exigido que conste, no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – 

CRLV, o nome do condutor, como proprietário, fiduciante ou arrendatário, não sendo possível 

constar no CRLV dois proprietários. É visível a tendência brasileira à restrição da liberdade de 

iniciativa na esfera regulatória. 
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  O lobby e a pressão junto aos deputados federais para a aprovação do texto com maiores 

restrições parecem ter surtido efeito, pois houve uma emenda de plenário que resultou no texto atual 

do PL 5587/16. 

 Os parlamentares que aprovaram o projeto na Câmara dos Deputados parecem estar mais 

preocupados com o custo eleitoral da não aprovação do texto com as limitações mencionadas, do 

que com a lógica econômica que poderia favorecer toda a coletividade, pois os grupos de interesse 

(taxistas) que foram exercer pressão durante a sessão plenária é facilmente identificável, enquanto 

que a coletividade dos usuários dos aplicativos não o são, o que, em relação ao grupo dos usuários, 

desmobiliza e reduz bastante a força capaz de persuadir os parlamentares no momento da discussão 

e da aprovação (ou rejeição) do projeto de lei. 

  O que é novo costuma gerar reações intensas nos grupos profissionais e/ou econômicos já 

instalados e em exercício no mercado. E esses grupos alocarão recursos para tentar influenciar o 

regulador (no caso deste artigo, o Poder Legislativo federal do Brasil) para a elaboração de uma 

regulação que impeça o ingresso de novos entrantes no mercado, ou, pelo menos, que dificulte 

bastante o ingresso de novos competidores. 

  A formação de grupo de interesse687 com o fito de convencer o regulador a expedir norma 

reguladora em favor dos interesses do grupo é legítima em um estado democrático de direito. De 

forma isolada, o indivíduo, quer seja pessoa física ou jurídica, não tem, em tese, a capacidade técnica, 

econômica e política para desenvolver toda uma estratégia de lobby eficaz junto ao ente regulador. 

Destarte, a estratégia adotada, com mais chance de êxito, é a formação de grupos de pressão ou de 

interesses.  

  Não obstante a existência das Agências Reguladoras setoriais no Brasil, o Poder Legislativo 

"continua sendo uma arena importante dessa movimentação dos grupos de interesse, haja vista a sua 

função primordial no Estado, que é a elaboração da legislação" (LUZ NETO, 2016, p. 109). A lei é 

o ato normativo por excelência da regulação. O custo de transação dos interessados na regulação é 

bastante elevado, considerando o capital humano, financeiro e político necessários para custear uma 

representação efetiva e eficaz junto aos parlamentares. De forma individualizada ou difusa, os 

interessados não possuem capacidade de persuasão junto aos legisladores. Para tanto, mister a 

organização em grupos de interesse. 

  Diante do exercício do lobbying dos grupos de interesse junto à Câmara dos Deputados, o art. 

11-A da Lei nº 12.587/2012, com a alteração aprovada do PL 5587/16, prevê ser da competência 

exclusiva dos Municípios a regulamentação e a fiscalização do “serviço de transporte remunerado 

privado de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios”. Desta 

forma, o serviço, que antes da regulação tinha natureza privada, passa a depender da regulamentação 

municipal, transformando a natureza privada em pública. 

                                                        
687 Diante da limitação inerente a este artigo, bem como por não ser o escopo principal a análise do processo 

de lobbying, adotar-se-á como sinônimos os termos grupo de interesses e grupo de pressão. 
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  O projeto de lei acima mencionado, caso seja publicado com a redação acima transcrita ao 

final do processo legislativo, trará a possibilidade de não regulamentação688 do serviço de transporte 

privado, com a seguinte redação: “(...) nos Municípios que optarem pela sua regulamentação (...)”. 

Essa expressão “que optarem pela sua regulamentação” pode sustentar uma interpretação no sentido 

da discricionariedade do município, que pode regulamentar ou não a atividade, inviabilizando, 

quando não houver a regulamentação, a prestação do serviço de transporte privado através dos 

aplicativos ou outras plataformas de comunicação pela rede de computadores. 

  Declarar o serviço de transporte de pessoas por veículos privados como sendo de natureza 

pública não significa, por si só, dar mais segurança aos usuários. Pode muito bem um serviço privado 

garantir boa qualidade na prestação do serviço e segurança aos consumidores. Não é obrigatório 

mudá-lo para público para o alcance desse objetivo. O detalhe está na forma da regulação. Mister 

uma regulação que objetive a segurança das pessoas que transacionam através dos aplicativos sem 

comprometer o desenvolvimento socioeconômico do país, em especial em momentos de crise por 

que passa atualmente no Brasil. 

  Um aspecto que merece atenção e que corrobora a hipótese de que é necessária a mudança 

da cultura regulatória, da forma como se raciocina a regulação, está na justificação do PL 5587/16, 

que deixa claro que o objetivo da alteração legislativa é para preservar a reserva de mercado dos 

taxistas, visando o combate do transporte clandestino, “inclusive por meios tecnológicos” 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017), pois esses estariam “impactando negativamente na gestão 

pública, além de desconstruir o mercado de táxi, invadir o campo restrito ao profissional taxista e 

causar insegurança aos consumidores” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

 O Brasil parece estar indo na contramão da nova economia, pois regulações no matiz 

proposto e aprovado pela Câmara dos Deputados desestimulam o surgimento de novas plataformas 

criativas, inseridas na economia compartilhada. Os empreendedores digitais brasileiros, além de 

enfrentar a dificuldade natural da concorrência (essa dificuldade tida como salutar), precisam 

enfrentar as barreiras (que podem inviabilizar qualquer negócio) impostas pelo Estado, este que 

parece não compreender a lógica da nova economia, na qual a criatividade é o maior ativo das 

empresas, necessitando de liberdade econômica para o surgimento e desenvolvimento de novos 

empreendimentos. 

 

7 Conclusão 

 

  Analisou-se no presente artigo os conceitos de economia compartilhada e de inovação 

disruptiva, bem como o exemplo brasileiro de tentativa de regulação do transporte realizado através 

de plataformas digitais. Constatou-se, analisando o PL 5.587/16, aprovado em abril deste ano na 

                                                        
688 Possibilidade ainda a ser verificada quando o PL 5.587/2016 tornar-se lei e os casos forem sendo 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário para a resolução dos conflitos. 
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Câmara dos Deputados do Brasil, que a forma de pensar os novos empreendimentos da economia 

compartilhada segue ainda a cultura do Século XX, isto é, utilizam-se conceitos jurídicos que não são 

mais capazes de regular de forma eficiente os novos empreendimentos surgidos em uma nova 

realidade, realidade essa que, através do emprego da internet, aproximou os indivíduos, surgindo assim 

a possibilidade de transações689 realizadas entre as pessoas (P2P), alterando, destarte, a lógica que 

imperou ao longo do século passado. 

 Verificou-se que a economia compartilhada é uma forma eficiente das pessoas gerarem renda 

para si mesmas e para as suas famílias, possibilitando que qualquer pessoa, através do uso de 

aplicativos, possa colocar à disposição de outrem algum bem para o uso remunerado ou não. Sendo, 

portanto, a sharing economy, apta a gerar renda em momentos de crise, nos quais a geração de empregos 

formais diminui consideravelmente. Pois, esse formato é apto a incrementar positivamente a 

economia. 

  Diante da nova realidade, com o surgimento de inovações disruptivas, mormente a partir da 

popularização do uso da internet, surge o seguinte problema de pesquisa: como o direito pode regular 

de forma eficaz e eficiente, para garantir segurança nas transações realizadas no ciberespaço, sem 

desestimular o desenvolvimento socioeconômico na quarta revolução industrial? 

 Para enfrentar ao problema de pesquisa proposto, analisou-se o PL 5587/16, que 

regulamentou o serviço de transporte privado realizado através da intermediação de plataformas 

digitais, que foi aprovado em abril de 2017 na Câmara dos Deputados do Brasil. A análise realizada 

do projeto de lei supramencionado serviu para verificar a hipótese proposta neste artigo, qual seja: a 

economia do compartilhamento, pela inovação dos serviços postos no mercado, faz com que surja 

uma emulsificação entre os conceitos dos institutos jurídicos tradicionais, exigindo que um novo 

conceito seja criado, ou que os conceitos anteriores sejam modificados, para adaptar-se à nova 

realidade. E essa necessidade de mudança encontra-se na área de interseção dos conceitos jurídicos 

tradicionais. No caso dos transportes privados de pessoas, a interseção encontra-se entre os institutos 

do uso e da locação de coisas, conforme demonstrado acima neste artigo.  

 A análise do PL 5.587/16 corrobora a hipótese apresentada, ou seja, o legislador brasileiro 

continua a trabalhar conceitos jurídicos dentro da lógica econômica que vigorou ao longo do Século 

XX, sem adaptar os conceitos à lógica da economia compartilhada. Essa postura impede a feitura de 

uma regulação eficiente e eficaz para o modelo econômico construído pela sharing economy, em especial 

após a popularização da internet. Demonstrou-se que, para se adaptar à nova realidade econômica 

advinda do desenvolvimento tecnológico de hardwares e da internet, o direito precisa evoluir, pois a 

sharing economy fez com que houvesse uma emulsificação dos usos comerciais e civis dos bens, não 

ficando mais claro e preciso os limites entre alguns institutos jurídicos tradicionais, a exemplo da 

locação de bens e do uso.  

                                                        
689 Essas transações são relações interpessoais cuja definição não está clara em razão da emulsificação 

entre os usos comerciais e civis do bem compartilhado. 
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 A inovação disruptiva rompeu não apenas modelos de negócios, mas também a certeza que 

havia (ou aparentemente havia) no conceito de institutos jurídicos comumente utilizados ao longo 

do século passado. E essa disrupção desafia as funções do Estado, ou seja, os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, sobre a melhor forma de tratamento da questão. A academia poderá 

desenvolver pesquisas visando a compreensão dos diversos aspectos desse fenômeno jurídico e, 

assim, contribuir para a construção de novos paradigmas para informar uma regulação econômica 

mais eficaz e eficiente, que gere um grau desejável de segurança jurídica, sem comprometer o 

desenvolvimento econômico do país. 

 A economia compartilhada veio para ficar, independente da resistência encontrada por 

algumas categorias profissionais e por setores governamentais. Para que o país não fique fora dessa 

nova revolução econômica, são necessários debates da sociedade civil, dos entes governamentais e 

de todos os interessados no desenvolvimento de empreendimentos nesse formato, buscando 

encontrar e adotar soluções regulatórias que fomentem a criação de mais empreendimentos, e não 

que impeçam a criação e funcionamento dos modelos de negócios do Século XXI. 
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INTRODUCTION 

 

              It is historic the women's struggle for gender equality, even though it was not called 

that yet, was a feminist ideal. In the United States and Europe, women had a determining role 

in the economy during the Second World War, and has acted politically, and noted a long 

tradition of discussions on their rights in the United States and Europe. The constitution of 

the United Nations system and the negotiation of the Universal Declaration of Human 

Rights relied on the influence of Elanor Rosvelt, taking one example. 

             Regarding the Inter-American system, there was discussion about the impact of the 

right to education and to vote, which, besides being at the national level had been followed 

in several Latin American countries between 1920 and 1930. In the 60s, these statements are 

valued through the principle of equality, inserted in them, and that is taken, with applications 

in documents and instruments, including: Inter-American Convention on Human Rights, 

International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on 

Economic Social and Cultural Rights. 

              With greater relevance, since in 1979, appears and had been adopted the 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The 

purposes of the 1940s until the 1990s, there was tension in the global order, stoppage of the 

debate on human rights and tension also in discussions about women's rights. 

              This reflected voltage such that the First International Conference on Human 

Rights in 1968, ended in a stalemate. Such discussion was only reopened 25 years after, in 

the sphere of the United Nations, when disappeared the walls between East/West. Beside 

the voltage in the global order, the time between World War II and the 1990s, member 

countries of the United Nations were under authoritarian regimes or in alternation between 

authoritarianism and democracy. 

                                                        
690 Catarina Araújo Silveira Woyames, Brazil, Ph.D. Candidate in Public International Law at Coimbra Faculty 
of Law.  
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               Is also important to remember that have been a resistance between national legal 

systems and cultures before the international normative definitions. However, little by little, 

women have achieved in their societies, an atmosphere conducive to human rights gender, 

allowing the insertion of international guarantors instruments in the contexts that they were 

more difficult; this course had between 1970 and 1990. 

               In 1993, with the Vienna Conference, despite previous difficulties, came as a result 

of the women's revolution, a lasting mark on the discussion and the international operation 

of human rights. The end of global bipolarity possible new international political conditions 

at the same time as it sees the intellectual maturation on international human rights systems. 

Vienna was also a milestone for understanding that not only states could be violators of 

human rights, but also private actors, as husbands and partners. Including rape, which came 

to be seen as a violation of human rights, along with other abuses of privacy, such as cruel 

and inhuman treatment. 

               Since then, some events were fundamental to prevention and eradication of gender 

violence. 

              The first one was in 1995, in Beijing, when that was the Fourth World Conference 

on Women, which did not happen free of resistance from the participating countries, because 

not all the participants had accepted the terminology "Human Rights of Women", 

consecrated in Vienna two years before serving as an argument to cultural differences 

between the sexes. Five years later, this event had been reviewed in what was called Beijing 

+5, held in New York and had the theme: Women 2000: gender equality691, development and peace 

for the twenty-first century. At this conference, were discussed the positive steps that have been 

effected since Beijing, and recognized the crime figures against honor, and guide States in 

the interests of justice deliverying systems sensitive to gender issues. Highlight was the emergence 

of the International Criminal Court, which set in their breeding documents, sexual crimes as 

a crime against humanity; so with the systematic rape and prostitution. 

            In this international scenario violations and also the attempt to protect women in the 

mid-1960s and 1970s in accordance with these movements promoting gender equality, with 

women longing for economic independence and opportunities for equality. It was time of 

                                                        
691 The term gender was applied to sexual difference the first time in lines of research pursued by US 
psychologists. The term gender identity was introduced by the psychoanalyst Robert Stoller in 1963, 
Psychoanalytic Congress in Stockholm. The concept was formulated as follows: sex was related to biology 
(hormones, genes, etc.) and gender with the culture (psychology, sociology). The culture of work product on 
the biology was the "finished". HARAWAY, Donna. Gender for a marxist dictionary. In: Symians Cyborgs and 
Women. New York: Routledge, 1991. p. 149-181. 
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feminist movements take a paper quest for recognition of women showing their frustration 

in not having its guaranteed freedom. 

                So many fights and, perchance, guarantees won in offline time that currently in the 

digital age, every day more and more women suffer from abuses of their former partners or 

anyone who wants to harming. The so-called "porn revenge"692 or non-consensual 

pornography, have increased the human capacity for cruelty: from  real life into the virtual 

world. Currently, there is the Cyber Rights Initiative that try to ensuring that these women 

do not suffer this type of violence and in the case of suffering, there is the attempt to 

criminalize. 

 

1. INTERNET AS A VEHICLE FOR THE EXERCISE OF FREEDOM (?) 

 

                At UNESCO official document, it can be seen that more than 2,000 million people 

use the internet. The document dated January 2011 and can be considered as a landmark for 

understanding the extent that the expansion of the Internet because: for better or for worse, all 

use it. There is a facility to access the data, opinions and share what you want, the same way. 

Contributing to democracy and cultural diversity, the Internet is placed in a prominent place 

among the world's population. In this sense, some believe should be to protect the rights of 

copyright and intellectual property, such as the creation of ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement), which is formed by several countries of the European Union, among others.693 

                                                        
692 Stacy Snider, a 25-year-old teacher in training at Conestoga Valley High School, shared a photo on her 
MySpace in which she appears wearing a pirate’s hat while drinking from a plastic cup, under the caption 
“Drunken Pirate”. This publication was the source of her problems to get her teaching degree. First, her 
supervisor discovered the photo and the caption and told her off stating that her conduct was unprofessional. 
Secondly, the dean of Millersville University School of Education, where Stacey was enrolled, said she had, 
albeit indirectly, encouraged young people and her under-age students to drink. For all those reasons the 
university denied her teaching degree and against this decision, Stacy, clearly disagreeing with this decision, 
sued. Stacy did it arguing that she had been penalized for her legitimate afterhours behavior. She defended that 
her “Drunken Pirate” was protected by the freedom of speech and the First amendment rights However, the 
District Court for the Eastern District of Pennsylvania16 rejected the arguments pointed out by Stacy in the 
lawsuit. The First Amendment only protects matters of public concern and does not protect social network 
posts although these came from a public employee. So, in conclusion, the federal court is not the appropriate 
forum in which to review the wisdom of a personnel decision taken when a public employee speaks upon 
matters of a personal interest. The case shows perfectly the negative consequences that eventually can cause 
the shared information in social networks that is public and visible to others. Nevertheless, have citizens the 
right to cancel the shared personal data on the social networks before they affect their reputation?” 
CASTELLANO, Pere Simón. The Right to Be Forgotten Under European Law: A Constitutional Debate. Lex 
Electronica, 2012. Vol. 16, n°1 .p.5 
693 "Como consecuencia de esa potencia de comunicación se está produciendo em la mayoría de los Estados 

um mayor esfuerzo por intentar controlar Internet y restringir sy uso por razones como la seguridade, la 
protección de la propriedade intelectual, la protección de los menores o de los derechos de terceiros" 
DOMÍNGUES, Ana Garrida. Fundamentos Éticos y Jurídicos de las TIC.  Editora Aranzadi SA.; Navarra, 
2012.p.178. 
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                 In order to reduce crimes against data, the European Union Council considers 

that priority is the creation of prevention and punishment of crimes committed on the 

Internet, trying to figure out as a priority the balance between the interests of the prosecution 

and the fundamental rights of freedom of expression and intimacy.694 

               It thus appears undeniable need for Internet for the dissemination of information 

since it functions as a means of social communication. This new reality, a world of perfect 

remembering that nothing can be forget, contrasts sharply with the fragility of human 

memory. For this reason, it has arisen on Europe, a debate about the need to regulate the 

protection of data, that would build on the rights of the personality, encompassing several 

elements such as rights to a private life, reputation, data protection, intimacy and dignity. 

               Data Protection Rights have a huge range in Europe Directive 95/46/EC, that 

now had been changed by the Regulation 2016/679  which695 gives the person the right to 

prevent or control the use of another set of data that is identifiable to the individual, or not 

sensitive or confidential which was lawfully obtained by the other party. In particular, this 

means that the individual's right to exclude or cancel the personal data when it subjects have 

not given consent or withdrawal. In fact, in order to be lawful, the processing of personal 

data should be made with the consent of the person concerned. The fixed Directive that 

Member States shall provide that personal data may be processed only if the data subject has 

given unambiguously consent. 

             Therefore, data protection gives the individual more rights to control personal 

information from use by third parties. The common European principles of data protection 

create and protect the interests of an individual for the collection, processing, or other use 

                                                        
694 "Obviamente, existe una necessidade objetiva de controlar em alguna medida la red, pues es utilizada, em 

muchas ocasiones, para la comisión de delitos, como mensajero implacable de la difamación, para atentar 
contra la vida privada de las personas, supone riesgos específicos para los derechos de la infância, facilita 
los ilícitos contra la propriedade intelectual, etc".Ibidem.p.179. 

695 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
27 April 2016  on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (1)  The 
protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right. Article 8(1) 
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of 
personal data concerning him or her. (2)  The principles of, and rules on the protection of natural persons with 
regard to the processing of their personal data should, whatever their nationality or residence, respect their 
fundamental rights and freedoms, in particular their right to the protection of personal data. This Regulation is 
intended to contribute to the accomplishment of an area of freedom, security and justice and of an economic 
union, to economic and social progress, to the strengthening and the convergence of the economies within the 
internal market, and to the well-being of natural persons.  (3) 95/46/EC of the European Parliament and of 
the Council seeks to harmonise the protection of fundamental rights and freedoms of natural persons in respect 
of processing activities and to ensure the free flow of personal data between Member States. REGULATION 
(EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016In: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT. Access: 
April 10th 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
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of identifying information with that person. One of the most important principles for this – 

that we believe that it is in accordance with human rights –  in which the data should be on 

the internet with the knowledge or consent of the subject and by fair means. 

              In a recent case on the issue of data in the Internet, the Spanish Court had decided, 

in May 2014, a matter involving a Spanish citizen who sued a Google subsidiary within your 

country. The Spanish citizen asked that personal data must be removed from the search 

result. The Spanish Court referred the case to the European Court of Justice, asking, in part, 

an European Directive applied to Google as their data processing server was located in North 

America, and if a person had the right to request removal. 

               In its verdict, the Court considered, because Google had a branch within the 

continent, that European laws were applicable and there was a "right to be forgotten" when 

the information is inaccurate, excessive, irrelevant, unnecessary, or inadequate. However, this right is 

not absolute and must be resolved on a case-by-case basis and weighed against other 

fundamental rights such as freedom of expression, for example. (YELSHYNA,2014). 

              This was an isolated case which has rather the need to be forgotten. However, there 

are numerous other cases that should be considered even as criminal and also reparation for 

victims, as in the case of revenge porn. It is expected that the doctrine manifest themselves on 

the subject and, with it, the victims can be properly represented in the courts and that there 

is a uniform legislation on the subject.696 

              It should be mentioned that in the legal instruments adopted in recent years include, 

the concept of violence against women, other non-traditional forms of tyranny, as structural 

violence, marked by the loss of life caused by the organization of the economy.          

               According to the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women697, Gender-based violence is one directed against women simply because of being a woman or 

                                                        
696 The Commission on the Status of Women was created in 1946, just one year after the United Nations 

Charter entered into force. This Commission, which deals with all matters concerning women, 
demonstrates the United Nations´ commitment to the principle of non-discrimination in relation to women. 
The Commission has played a very importante role in the process of elaborating the human rigths 
mechanisms adopted within the framework of the United Nations. (...) In june 1993, the World Conference 
on Human Rights was held in Vienna. The Vienna Declaration and Program of Action that resulted is the 
most explicit proclamation supporting the acknowledgment and expansion of women´s rights. ISA, Felipe 
Gómez. The optional Protocol for the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women: 
strengthening the Protection Mechanisms of Women´s Human Rights. Arizon Journal of International and 
Comparative Law, 2003.v.20, nº 2. p. 295. 

697Depuis ses origines, le droit international humanitaire accorde aux femmes une protection générale égale à 
celle dont bénéficient les hommes. (...) Les femmes qui ont participé activement aux hostilités en qualité de 
combatantes ont droit à la même protection que les hommes lorsqu´elles tombent aux mains de l´ennemi. 
(...) Outre cette protection générale, les femmes bénéficient dú ne protection spéciale, conformément au 
principe défini à l´article 14, paragraphe 2 (de la IIIª Convention de Genève) selon lequel «les femmes 
doivent être traitées avec tous les égards dus à leus sexe» (...) Les femmes et les hombres qui, en tant que 
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that affects disproportionately. Being instigating the fact that the concept of gender, which 

has been spread rapidly from the 80s significant portion of attraction of this concept, lies in 

the call that it provides for a new look at the reality, placing the distinctions between 

characteristics considered male and female at the heart of the hierarchies present in the social.  

           The human rights of women are an inalienable, integral and indivisible part of 

universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, 

economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the 

eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of 

international community. 

           The human rights of women should form an integral part of the United Nations 

human rights activities, including the promotion of all human rights instruments relating to 

women. In the Declaration on the Elimination of Violence against Women of the United 

Nations, the term violence against women was defined as any violent act based on gender 

which results or will result cause damage or physical, sexual or psychological suffering to 

women including- if threats of such acts, coercion, arbitrary deprivation of liberty, whether 

occurring in public life whether occurring in private life (INTERNATIONAL COMITEE 

OF RED CROSS, p.23). 

                 It is also had stated that the State has an obligation to use due diligence to prevent, 

investigate and, in accordance with national legislation, punish all acts of violence against 

women, whether perpetrated by the State or by individuals. This same legal instrument states 

that violence is: a manifestation of historically unequal power relations between men and 

women that led to the domination of women and their discrimination by men and that 

violence against women is one of the crucial social mechanisms by through which women 

are forced into a relationship of subordination in relation to men. 

              There is also the Article 3 common to the Geneva Conventions of 1949, which lists 

that prohibition of outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

treatment in non-international armed conflicts. The International Criminal Court, in turn, 

provides in Article 8 (2) (b) (xi); (xii); 8 (2) (c) (ii); 8 (2) (e) (vi) where: rape, sexual slavery, 

enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual 

violece as well as otrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading 

                                                        
membres de la population civile, ne participent pas activement aux hostilités sont protegées par la IVª 
Convention de Genève. (...) Les droit international humanitaire contient également des dispositions 
spéciales en faveur des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants. LINDSEY, Charlotte.  Les femmes 
et la guerre. Revue International de la Crois Rouge, 2000, september. p. 580. 
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treatment, are war crimes in both international and non-international armed conflicts 

(INTERNATIONAL COMITEE OF RED CROSS, p.22). 

              Therefore, additional elements, since corroborating the Kunarac Case, in which the 

Trial Chamber sentence touched the problems of lack of consent of the victim at the time 

of sexual intercourse (which, after all, reverses the coercion requirement, force or threatening 

to use force) and the mens rea of the prism, the intention by the agent to make sexual 

penetration with the recognition that this is done without the permission of the victim 

(INTERNATIONAL COMITEE OF RED CROSS, p.24). 

              Women should be protected against rape, forced prostitution and against any other 

form of violence and irascibility. The International Criminal Court considers that: Statue of 

International Criminal Court explicit in declarating rape, seual slavery, enforced prostitution, 

forced pregnacy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable 

gravity to be both a crime against humanity (ar.7 (1) (g)) and a war crime (art. 8 (2)(b)(xxii)) 

and therefore within the Court´s juridiction ratione materiae (GRANT,2004,p.499). 

              The culture change requires broader political and social measures than the 

enactment of legal texts. The fact that their sexual intimacy constitutes an offense to his 

honor has moral connotation, which is linked to taboos and moralizing that come in sexuality 

sins and immorality. Times have changed, and in the current context the doctrine, rightly, 

has affirmed that the legal nature of the right to privacy is classified as an individual right on 

freedom, as a right of personality and a fundamental and individual right of defense. 

            In doctrinal lessons taught that the right to privacy has to be the right not to be not 

known in certain respects by the other. It is the right to secrecy, to which the others did not 

know who we are or what we do. 

             The right to privacy has been presented in a broader sense than the right to in intimacy, 

here comprising all forms of intimate sphere, private and personal. In this regard, respect for 

private life appears as a determining power that every individual must ensure the protection 

off-balance sheet interests through opposition to an investigation into private life in order to 

ensure the freedom and peace of personal and family life. 

             It is the right to individual freedom that the doctrine has recognized the right to 

privacy and private life, so that the violation of these rights should be treated as violation of 

the right to freedom, not a right of honor, like defend the public display of images and sounds 

of a woman on the internet. 
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             The claim is not just a stricter criminal law and a recognition of the right to 

indemnification for moral and material damages in higher values in order to have a probable 

reduction or eradication of violence against women. 

             The non-consensual pornography consists in spreading sexual images (photographic 

and/or audiovisual) of another person without the consent of that. Among such 

representations are included images taken with the consent or not. There is, anyway, serious 

invasion of privacy, and such conduct must be suppressed specifically and immediately. This is 

because, in a way, until recently the publication of images of a sexual nature when made with 

the consent of the woman, has its disclosure accepted in society as a whole, showing up an 

inability to, for now, be recognized individual damage - perhaps social - that the practice of 

conduct entails. 

           This includes images originally obtained without consent (e.g., hidden recordings or 

recordings of sexual assaults) as well as images originally obtained with consent, usually 

within the context of a private or confidential relationship (e.g., images consensually given 

to an intimate partner who later distributes them without consent, popularly referred to as 

"revenge porn"). Because the term "revenge porn" is used so frequently as shorthand for all 

forms of nonconsensual pornography, we will use it interchangeably with nonconsensual porn 

(CITON, FRANKS,2014,p.50). 

            Remains the mistaken idea that, where the taking of the images was consensual, there 

is authorization (express or implied) of women in disseminating them. Hear a lot, still, that a 

woman "deserved" to have his revealed intimacy because not taken the necessary 

"precautions" with a partner. There is thus a loss "tolerable" for women. Nevertheless, it is 

obvious that the consent in snapshot or capturing images does not constitute a "free pass" 

so that the partner can explore the material produced, especially when you do an act of 

revenge, of deliberate intent to cause damage great personal and social significance to the 

exposed woman. 

            Pornography revenge can cause numerous problems, both physical and emotional, 

to the victim. As way of example one can list a few: restriction of the possibilities of the 

victim get placement in the labor market and also consequences on physical health. 

             It is important in order to understand the pornography of revenge and its 

dimensions, contextualize it as a form of gender-based violence, particularly when the 

majority of cases of violation occurs when there is disruption of the affective relationship by 

the woman. The most common way to be such disclosure occurs when images are posted on 
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social networking sites, or offering sexual services, placing women as prostitutes, along with 

your personal and contact. 

 

 

2. THE CRIMINALIZATION OF REVENGE PORNOGRAPHY AND THE 

EUROPEAN UNION 

 

               Sixty to seventy percent of revenge porn victims are women. The objectification 

of women has been an issue for centuries, and online sexbased harassment started with the 

invention of the internet.' New technology brings new privacy risks, and it manifestly 

increases these enhanced privacy risks because the information cannot be deleted, which 

leaves revenge porn victims "feeling branded." (KITCHEN, 2015,p.248)  

             The non-criminalization of non-consensual disclosure of intimate images, along the 

lines of revenge porn, can be considered, including, as an incentive to this practice because 

the agent knows that, regardless of his conduct, or the extent of this, will not be punished. 

There is no fear on the part of the individual motivated to humiliate and undermine the ex-

partner, that something bad and in larger proportions will happen to you. 

             As a rule, which aims to law - when reading criminalization, there are two 

possibilities, as already mentioned: the creation of a new criminal offense or the creation of 

a qualified manner to an existing type - is the prohibition of invasion privacy. Importantly, 

the disclosure without consent pictures, although there is no contact or used physical force, 

as in cases of rape, is also considered a form of abuse or sexual assault. In consequence, 

obviously that causes damage and suffering to the victim, as outlined above. 

            There is precedent for the criminalization of revenge porn - or other types of sexual 

violence without physical contact, untreated for now - in international criminal law. The 

International Criminal Tribunal for Rwanda, established in 1994, as well as the International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, established in 1993, defined a form of sexual 

violence that is independent of physical contact, for example, forced nudity. The aim is 

therefore to protect the physical and moral integrity of women, of all kinds of physical or 

emotional coercion, which intimidate the subject to point to degrade and humiliate. 

             But what happens when personal data is published in a social network by the owner 

of the data? 

             In 2007, a man allegedly made numerous copies of DVDs of his ex-girlfriend 

performing sex acts and distributed them on random car windshields, along with the 
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woman's name, address, and phone number. He was angry that the woman had broken off 

their relationship.  The woman, who had not known that the intimate acts had been recorded, 

began receiving visits and phone calls from strange men who took the video as a sexual 

proposition.   

              Today, intimate photos are increasingly being distributed online, potentially 

reaching thousands, even millions of people, with a click in your computer. A person's nude 

photo can be uploaded to a website where thousands of people can view and repost it. In 

short order, the image can appear prominently in a search of the victim's name. It can be e-

mailed or otherwise exhibited to the victim's family, employers, coworkers, and friends. The 

Internet provides a staggering means of amplification, extending the reach of content in 

unimaginable ways. (CITON, FRANKS,2014,p.50). It is generally assumed that individuals 

have the right to revoke or withdraw your consent to the processing of their personal data 

by others; however, this may not be easy in practice or mistreated by law.  

            Despite the withdrawal right, the consent is not explicitly stated in the EU Directive, 

this could be based on the right to object at any time, on compelling legitimate grounds 

relating to his particular situation to the processing of data you concern, unless otherwise 

provided by national legislation. Whenever there is a justified objection, the processing 

instigated by the head no longer involve those data. 

             For example, Finland, on the other hand, has embraced a much more expansive 

view of the right and the behavioral obligations it carries for others. Rather than embrace a 

restrictive and potentially unenforceable burden on information providers, the country’s 

parliament empowered the data protection in 2001 to enforce laws forbidding potential or 

current employers from using digital means to acquire information on an employee, absent 

their notification and consent. This includes everything from viewing their social media to 

monitoring browser history and workplace emails and even conducting drug screening 

(BOLTON, 2015.p.137). 

               However, the situation is clearer in European countries like Spain, where data 

protection legislation - Law 15/1999, on Personal Data Protection - specifically stated right 

to withdraw its consent. With art precision LOPD provides for the right to withdraw consent 

when there is justified or well-founded reasons, without retroactive effects attributed. 

             Therefore, people have the opportunity to withdraw consent and ask the person 

responsible for the social network delete your data, even when the data are published by the 

keeper. However, we must clarify that the rights of access, opposition, rectification and 

cancellation of information in the field of social networks do not provide a real or effective 
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solution to the problem of continuity of information on the internet, mainly because 

information, which can influence the future data. 

              The European Data Protection Supervisor has solved this problem, arguing that 

citizens must have real and effective mechanisms to ensure the right to oblivion, which 

means that any citizen who is not subject to a public importance event does not have to 

resign yourself to see how your data are disseminated on the Internet, without being able to 

react to correct Information Technology. The right to be forgotten would turn public 

information private information in a given time by no longer allowing third parties to access 

such information. The legal basis of this "new" right to be forgotten could be found in the 

four principles of protective information which requires consent. If requiring the individual 

consent of citizens to include their personal data on the Internet or demanding technical 

mechanisms to prevent or filter the non-consented incorporation of personal data might 

represent an unbearable barrier to the free exercise of the freedoms of speech and 

information as a form of prior censorship (which is ruled out by the Constitution), it is 

equally true that it is blatantly legitimate that a citizen who is not under the obligation of 

submitting to the discipline of the exercise of the aforesaid freedoms. That is because his 

personal data are not of public interest and, in consequence, knowledge thereof does not 

contribute to shaping a free public opinion as a basic pillar of a democratic State) must enjoy 

reactive mechanisms protected by law (such as the right of cancellation of personal data) 

preventing the secular and universal conservation of his personal information on the Web 

(CASTELLANO, p.34). 

            These decisions were issued at the request of individuals who wanted Google does 

not associate their names with negative events years ago and which were published in the 

online editions of newspapers and magazines and official of the regional governments. 

            An initiative carried out in early 2012 by the European Commissioner for Justice, 

Fundamental Rights and Citizenship sweeping introduce new measures proposed, noting in 

part that if an individual no longer want your personal data is processed or stored by a data 

controller, and if there is no legitimate reason to keep it, the data should be removed from 

your system. This would cover both public and private data to social media sites mentioned 

in the hypothetical above, each offense could produce a fine of up to € 1 million or two 

percent of annual profits. Responses to the proposal ranged from slightly positive, as a 

corrective measure for youthful mistakes, the extremely negative, risking a chilling effect on free 

speech, although this particular proposal was ultimately rejected, serves to illustrate that the 

European Union as a whole, is starting to take a hard look at the nature of privacy with the 
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arrival of new technology. It also shows that the exact nature of this right continue to see a 

nation-by-nation difference in approach while operating within a body for uniformity, and 

while still using the same terminology (CASTELLANO, p.36). 

3. CONCLUDING REMARKS 

 

"Everyone has the right to freedom of expression. This right 
Shall include freedom to hold opinions and to receive and 
impart information and ideas without interference by public 
authority and regardless of frontiers. " 
Charter of Fundamental Rights of the European 
Union (2010 / C 83/02), art. 11. 

 
 

 

                   Currently, in the United States, the only states that have rule of laws in order to 

criminalize pornography revenge are New Jersey and California. Other states have proposed 

the creation of similar laws, but still no effective approval yet. The first state to criminalize 

the observation, recording or disclosure of explicit sexual images without consent was New 

Jersey, which provides for imprisonment from three to five years. 

                An actor commits a crime of the third degree if, knowing that he is not licensed 

or privileged to do so, he discloses any photograph, film, videotape, recording or any other 

reproduction of the image of another person whose intimate parts are exposedor who is 

engaged in an act of sexual penetration or sexual contact, unless that person has consented 

to such disclosure. For purposes of this subsection, disclose means sell, manufacture, give, 

provide, lend, trade, mail, deliver, transfer, publish, distribute, circulate, disseminate, present, 

exhibit, advertise or offer. 

                 However, in this rule of law, there is established that there must be the agent's 

intention to cause emotional distress to the victim, unlike the law of New Jersey, which 

refrains that effect. Also, demands that the State makes the proof that the victim suffered 

emotional damage, and his sentence is milder compared to the law of that state. As a result, 

the New Jersey law such behavior is treated as an act of cruelty, while California receives 

treatment mere offense, misbehavior. The punishment provided to the California law is up 

to six months in jail and a thousand dollars for payment (in case of repetition, bending the 

values of both the deprivation of liberty as the payment). 

              There is also the need for the prosecution to show that the author of the posts 

online and dissemination were carried out without consent way, as well as the author is aware 

that the content should remain confidential or private. Still, it is emphasized that, despite the 
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importance of criminalization of revenge porn, a form of sexual violence, there is, in the 

United States, the importance of the same law, but  creating similar proposal at the federal 

level. 

             In other hand, countries like Brazil and several others from European Union are, 

step by step, getting the ideia of criminalizing this kind of violence against women and, 

specially in Europe, trying to harmonizing the legislation more and more in order to protect 

human rights against new possibilities of crimes on internet. 

 

5. BIBLIOGRAPHY 

 

BOLTON, Robert. The Right to Be Forgotten: Forced Amnesia in a Technological Age, 31 

J. Marshall J. Info. Tech. & Privacy L. The John Marshall Journal of Information Technology 

& Privacy Law, V. 31, 2. 2015. 

C-131/12, Google Spain S.L. & Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, 

In:_____E.C.R. _____ (2014) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12.Access: 

June 14th 2016. 

CASTELLANO, Pere Simón. The Right to Be Forgotten Under European Law: A 

Constitutional Debate. Lex Electronica, 2012. Vol. 16, n°1CITRON, Danielle Keats, 

FRANKS, Mary Ann. Criminalizing Revenge Porn. Wake Forest Law Review. 2014. 

DOMÍNGUES, Ana Garrida. Fundamentos Éticos y Jurídicos de las TIC.  Editora Aranzadi 

SA.; Navarra, 2012. 

GRANT, John,  BARKER, J. Graig. Encyclopaedic Dictionary of International Law.Nova 

York: Oxford University Press, 2004. 

KITCHEN, Adrieenne.  The need to criminalize revenge porn: how a law protecting victims 

can avoid running afoul of the firts amendment. Chi.-Kent Law Review. 2015. 

HARAWAY, Donna. Gender for a marxist dictionary. In: Symians Cyborgs and Women. 

New York: Routledge, 1991. 

LINDSEY, Charlotte.  Les femmes et la guerre. Revue International de la Crois Rouge, 2000, 

september. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12.Access


446 

 

International Comitee for Red Cross. Annex to the Guidance Document: General and 

specific protection of women under international humanitarian law.In: 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl-women__icrc_002_0840.pdf. Access: May 

15th 2016. 

ISA, Felipe Gómez. The optional Protocol for the Convention on the Elimination of all 

forms of Discrimination against Women: strengthening the Protection Mechanisms of 

Women´s Human Rights. Arizon Journal of International and Comparative Law, 2003.v.20, 

nº 2. 

NICHOLSON, Linda. Interpretando o gênero. Revista de Estudos Feministas de São paulo, 

2000. volume 8. 

REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 April 2016In: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT. Access: April 10th 2016. 
 

Yelshyna, Aliaksandra. Segurança e Privacidade no Contexto de Ambientes Inteligentes. In: 

http://islab.di.uminho.pt/camcof/docs/AliaksandraYelshyna.pdf. Acess: May 20th 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl-women__icrc_002_0840.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
http://islab.di.uminho.pt/camcof/docs/AliaksandraYelshyna.pdf


447 

 

LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. RÉGIMEN GENERAL. UNA 

PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO DE ESPAÑA Y 

PORTUGAL 

 

 
 

Susana Cristina Rodrigues Aldeia 1698 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal) 

 
 
 
TEXTO 

Se realiza un acercamiento histórico, en primer lugar, se hace referencia a las diversas reformas 

tributarias y cómo evolucionó la adopción de métodos de estimación en los últimos decenios. En 

segundo lugar, se hace una referencia a las normas de contabilidad, que son esenciales para la 

regulación de la base imponible. 

En cuanto al ordenamiento jurídico español, los primeros pasos hacia la regulación de los 

impuestos sobre los beneficios empresariales se dieron con la Contribución de las Utilidades de la 

Riqueza Mobiliaria, en 1900699, en la figura de la Tarifa III, sin embargo, el nacimiento del Impuesto 

sobre sociedades se produce en 1957, con la Ley de 16 de diciembre. 

El método de estimación directa estuvo previsto desde la reforma de Villaverde, aunque la 

referencia explícita al resultado contable, como parte de la determinación de la base imponible, se 

introduce con la reforma de 1995. Hasta entonces, teóricamente, las reglas fiscales regulaban las 

rentas positivas, asi como los gastos deducibles de la base imponible. Así las cosas, las empresas 

tenían una duplicidad de normas, por una parte, las normas contables, que reflejaban la situación 

patrimonial de la empresa, y normas fiscales que, con independencia de la contabilidad, regulaban la 

determinación de la base imponible. Sin embargo, en la realidad, desde el año 1900, las empresas 

utilizaban el resultado contable como sostén para determinar la base imponible en los distintos 

impuestos sobre sociedades700. 

                                                        
698 Doutora em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade de Vigo, Professora da Escola Superior de Gestão 
699 Para maior desenvolvimento, vid., PORTILLO NAVARRO, M. J. 1997. Evolución del sistema impositivo 
español desde 1845 hasta la reforma tributaria silenciosa de Flores Lemus. Anales de derecho 15:129-150., pág. 138 
a 146; MORAL MEDINA, F. J.: "Historia del impuesto sobre sociedades", Hacienda Publica Española, 1973, 24-
25, 21-41; SANFRUTOS CAMBÍN, E.: “Breve historia del Impuesto sobre Sociedades en España. Enfoque y 
objetivos de esta obra”, Impuesto sobre sociedades - Régimen General, Navarra, Thomson-Reuters, Aranzadi, Tomo 
I, 2013, 29-52, pág 32 e ss.; SUREDA CARRIÓN, J. L.: "El régimen de imposición de las Sociedades en 
España", Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, 1958, 29, 161-191, pág.163 a 165; SANZ GADEA, E.: 
“Historia del Impuesto sobre Sociedades: perspectiva de evolución”, Manual del Impuesto sobre sociedades/ coord. 
por Manuel Gutiérrez Lousa; Juan José Rubio Guerrero (dir.), 2003, 45-57, pág. 19 e ss; ESTEBAN MARINA, A.: 
"Impuesto sobre sociedades: Calculo de la base imponible (I)." Carta tributaria. Monografías, 1996, 239, 1-11, 
pág. 4 e ss; FUENTES QUINTANA, E.: "Los principios del reparto de la carga tributaria en España", Revista 
de Derecho Financiero XI, 1961, n.º 41, 161-298, pág. 208 e ss. 
700 FERREIRO LAPATZA, J. J.: Sobre la Ley 43/1995, de 27 diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, Quincena fiscal, 5, 
1996, pág. 13. 
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En definitiva, tanto cuando se utiliza la contabilidad, como cuando son las normas fiscales las 

que definen la base imponible, se puede concluir que el legislador emplea el método de estimación 

directa para determinar la base imponible del impuesto sobre sociedades. Es mas, durante la mayor 

parte del siglo XX en España el balance fiscal se ha regulado de manera independiente al balance 

comercial. Sólo al final del siglo XX se produjo el cambio de paradigma, de la total independencia 

entre el balance contable y fiscal a la vinculación de la norma fiscal al resultado contable, que se 

configura como elemento sustancial de la base imponible. 

Con respecto a la estimación objetiva como régimen de determinación de la base imponible, no 

es hasta la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1957 cuando el legislador prevé el método de 

evaluación global701, aunque en las leyes anteriores ya dejaban entrever la posibilidad de regular este 

régimen para el Impuesto sobre Sociedades.  

Durante el siglo XIX, el ordenamiento jurídico portugués opto por la aplicación del régimen de 

estimación objetiva para determinar el impuesto sobre las sociedades702. No fue hasta la reforma de 

1922, cuando a través de la Contribucion Industrial se reguló el régimen de estimación directa, lo que 

supuso un cambio radical en la imposición a las sociedades. Se pasó de una tributación basada en 

estimaciones y tasas proporcionales, adeterminar una parte de la base imponible por estimación 

objetiva, y otra parte, gravando los beneficios reales de las empresas703. 

Esta regulación no se mantuvo mucho tiempo ya que en 1923 el legislador portugués reguló la 

determinación de la base imponible de la Contribucion Industrial a sólo través del régimen de 

estimación objetiva, en concreto, la aplicación de una tasa sobre la facturación bruta, sin tener en 

cuenta los gastos704. Mas tarde, la Ley 45.103, de 1 de julio 1963, optó por regular la determinación 

de la base imponible a través del régimen de estimación direta, en el que las grandes empresas tributan 

por beneficios reales, teniendo en cuenta la contabilidad. Sin embargo, para las pequeñas y medianas 

empresas, el legislador sigue regulando el régimen de estimación objetiva existente en la normativa 

de 1923705.  

La Constitución de la República Portuguesa de 1976, impone con carácter general la obligación 

de las empresas de tributar conforme a los beneficios reales, es decir, impone la regla general del 

régimen de estimación directa para determinar la base imponible, tal y como se ha recogido en la 

normativa tributaria desde ese momento hasta la actualidad706.   

La opción del régimen de estimación directa en los dos ordenamientos que analizamos, pone de 

relieve la importancia que tienen las normas y principios contables, ya que el resultado contable se 

configura como el punto de partida para la determinación de la base imponible. Asimismo, teniendo 

en cuenta lo anterior, ambas normativas contables han seguido las disposiciones comunitárias 

previstas en el Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo de 19 de julio de 2002. 

                                                        
701 RAMÍREZ GONZÁLEZ, F. 1973. La imposicion sobre sociedades a partir de 1957. Hacienda pública española, 24-
25:71-115, pág. 79. COLL FRECHINA, L. 1997. Referencia histórica del impuesto sobre sociedades en la determinación 
de la base imponible (II). In La Determinación de la base imponible en el impuesto sobre sociedades Barcelona: Cedecs, pág. 23.  
702 VASQUES, S. 2011. A Evolução Histórica do Estado Fiscal Português In Estudos em Memória do Prof. Doutor J. L. 
Saldanha Sanches, Direito Fiscal: Parte geral. Lisboa: Coimbra Editora, 659-697, pág. 683 e ss. 
703 VASQUES, S. 2011. A Evolução Histórica …, op. cit., pág. 683 e ss. 
704 NUNO VALÉRIO: A reforma fiscal da Ditadura Militar, in Nuno Valério, coord, 2006, 130-132. 
705 VASQUES, S. 2011. A Evolução Histórica …, op. cit., pág. 683 e ss. 
706 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS. 1998. História e evolução das reformas fiscais portuguesas. In Estruturar o sistema 
fiscal do Portugal desenvolvido: textos fundamentais da reforma fiscal para o sec. XXI, Coimbra: Almedina, pág 30. 
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En Portugal, en el año 2005, el legislador impuso de manera obligatoria la adopción de estas 

normas comunitarias contables a las empresas cotizadas en bolsa. En el año 2010, esta obligación se 

extendió a las sociedades que presentasen cuentas consolidadas. 

Asi, importa estudiar los principios contables, y cómo estos principios están presentes en las 

leyes que gravan los benefícios empresariales.  

En ambos países, la contabilidad de las empresas pivota en la imagen fiel del patrimonio de la 

empresa-imagem verdadeira e apropriada, en Portugal-. En este sentido, el legislador tributario ha 

adoptado implícitametne este mismo criterio para determinar la base imponible, tal y como se pone 

de manifiesto en los artículos 10.3 de la LIS, y 17.3.a) del CIRC. 

Lo cierto es que, mientras en España, se siguen hablando de principios contables, en Portugal, 

después del Reglamento (CE) nº 1606/2002, se enuncian en la normativa contable como 

presupuestos y requisitos de características cualitativas de los estados financieros. Sin embargo, a 

pesar del cambio de nombre producido en Portugal, se puede mantener que siguen siendo los 

principios contables necesarios para la llevanza de la contabilidad por parte de las empresas. 

En los dos sistemas tributários encontramos el principio del devengo - pressuposto do regime 

do acréscimo, en Portugal - y el principio de la empresa en funcionamiento o gestión continuada -

pressuposto de continuidade, en Portugal-. 

El principio de empresa en funcionamiento o la gestión continuada/ pressuposto de 

continuidade, tras el análisis de la normativa española y portuguesa, es posible encontralo en la 

regulación de: - bases tributarias negativas/dedução de prejuízos fiscais; - 

reinversión/reinvestimento; - capitalización/dedução de lucros retidos reinvestidos; - los activos y 

pasivos por impuestos diferidos/ativos e passivos por impostos diferidos707. 

En definitiva, se puede concluir que, en relación a los principios contables, no hay diferencias 

significativas en ambos ordenamientos. En general, los dos sistemas jurídicos adoptan los mismos 

principios en relación a la imposición sobre los beneficios de las empresas. 

De seguida, se analiza el resultado contable como punto de partida para la determinación del 

resultado fiscal. En primer lugar, se aborda el concepto del resultado contable, así como el proceso 

de periodización y los elementos que componen este resultado. En segundo lugar, y como 

consecuencia de lo anterior, se evidencia la relatividad del resultado contable, que deriva de la 

discrecionalidad de la que gozan en ocasiones las normas contables, así como el grado de 

indeterminabilidad presente en los principios contables. La consecuencia de todo ello es lo que se ha 

denominado "la contabilidad creativa".  

La determinación del resultado, según las normas de contabilidad, no difieren entre los sistemas 

contables estudiados. En ambos paises, la regulación de la base imponible en régimen de estimación 

directa se calcula corrigiendo el resultado contable, lo que no deja dudas sobre la dependencia que 

tienen las normas fiscales sobre la normativa contable. Efectivamente, los dos sistemas tributários 

asumen el resultado de la contabilidad como un punto de partida para la determinación del resultado 

fiscal, segun disposición legal del artículo 10.3 de la lis y 17.1 del CIRC. Este resultado contable se 

compone de dos elementos básicos, y ellos, los ingresos y gastos, cuyos conceptos y normas para el 

                                                        
707 GUZMÁN PISON, J. C., and E. SANFRUTOS CAMBÍN. 2013. Reglas de valoración: general y especiales. In Impuesto 
sobre sociedades - Régimen General. Navarra: Thomson-Reuters, Aranzadi, 1131-1269, pág. 1133. FUENTE GARCÍA, J. M. 
2002. Principios contables: conceptos básicos de la contabilidad Revista de Información Fiscal, 29-73. MALVÁREZ PASCUAL, 
L. A., and M. P. MARTÍN ZAMORA. 1998. El Impuesto sobre sociedades, régimen general, Madrid: Centro de Estudios 
Financieros. 
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reconocimiento contable están específicamente determinado en las normas de contabilidad, el Plan 

General de Contabilidad y el Sistema de Normalização Contabilística, respectivamente. 

Asimismo, la imputación de los ingresos y gastos en un periódo impositivo resulta trascendental 

para determinar el rendimiento neto de la sociedad. En este caso, las normas fiscales regulan la 

periodización tal y como está prevista en las normas de contabilidad. El resultado de la aplicación 

contable del principio de periodización se manifiesta en el principio de devengo/periodização 

económica y el principio de la correlación de ingresos y gastos, en vigor en España y Portugal, 

respectivamente708. 

Al asumir el resultado obtenido en la contabilidad, como núcleo esencial para la determinación 

de la base imponible, se transfiere al resultado fiscal las vicisitudes, buenas y malas, inherente al primer 

resultado. Cabe señalar que este resultado contable, que se puede calificar como relativo, se configura 

como una de las limitaciones para la determinación de la base imponible. Efectivamente, cuando nos 

referimos a la relatividad del resultado contable, aludimos, en primer lugar, a la discrecionalidad de 

las normas de contabilidad, en segundo lugar, al grado de incertidumbre presente en los principios 

contables, incluyendo el principio de prudencia709. 

La discrecionalidad de las normas es un problema que ha sido, y sigue siendo muy discutido 

entre la doctrina de ambos países. Expresiones tales como: las políticas contables, principios de 

contabilidad, estimaciones, etc., están detrás de la flexibilidad del marco que sirve como base para el 

establecimiento de los resultados de la contabilidad. Por extensión, esta flexibilidad se transfiere a la 

base imponible del impuesto que grava los beneficios de las sociedades. La indeterminación de los 

principios contables, como por ejemplo el de la prudencia, también se transfiere al resultado fiscal710. 

La contabilidad creativa resulta un problema, tanto para España como para Portugal, como 

consecuencia de las lagunas normativas y múltiplas alternativas en los requisitos que se contemplan 

en las normas contables. Por este motivo, es preciso abogar por la regulación de normas contables 

que proporcionen criterios claros y sin ambigüedad. 

Por outro lado, se alude al resultado fiscal. En primer lugar, se analizan los principios 

constitucionales de España y Portugal en relación con ambas leyes del impuesto de sociedades. A 

continuación, se hace un encuadramiento conceptual del resultado fiscal, y los elementos que lo 

componen, es decir, los ingresos y los gastos. Y, en tercer lugar, se aborda la cuestión de ajustes 

extracontables previstos en la normativa tributaria, haciendo especial hincapié en las causas y clases. 

Tanto la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como el Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas, tienen en cuenta el principio de la generalidad en la vertiente subjetiva y objetiva. Desde el 

punto de vista subjetivo, el artículo 1 de la LIS y el artículo 2º, en el campo del CIRC, establecen que 

el Impuesto grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Por otro lado, la vertiente 

                                                        
708 NAVAS VÁSQUEZ, R. N. 1996. La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades. Quincena fiscal: Revista de 
actualidad fiscal, 9-14, pág 11. MALVÁREZ PASCUAL, L. A., MARTÍN ZAMORA, M. P. 1998. El Impuesto sobre 
sociedades…, op. cit., pág.185.  
709 SANCHES, J. L. S. 2000. A Quantificação da Obrigação Tributária – Deveres de Cooperação, Autoavaliação e Avaliação 
Administrativa, 2a edição. Lisboa: Lex, pág. 205 e ss. ESTEBAN MARINA, A. 1996. Impuesto sobre sociedades: Calculo 
de la base imponible (I). Carta tributaria. Monografías, 239:1-11, pág. 2. MACHADO CABEZAS, A. 1996. El principio de 
prudencia como distorsionador del resultado contable. Técnica Contable, 576, pág. 811. 
710 CORDOBÉS MADUEÑO, M., and H. MOLINA SÁNCHEZ. 2000. Algunas reflexiones sobre la contabilidad creativa, 
Técnica Contable, 89-110, pág. 90. GAY SALUDAS, J. M. 1999. El perfil fiscal de la contabilidad creativa: ¿magia financiera 
o brujería contable? . Partida Doble, 98-107, pág. 101. AGUIAR, N. T. S. S. 2013. A lei fiscal e os juízos contabilísticos 
discricionários. In SNC e os Juízos de Valor. Uma perspectiva crítica e multidisciplinar. (Coord. Ana Maria Rodrigues e Tomás Cantista 
Tavares). Coimbra: Almedina, 297-333, pág. 304. HERNANDO MORÓN, M. T. 2009. ¿Puede el marco conceptual 
contener el avance de la Contabilidad Creativa? Técnica económica: administración y dirección de empresas, 177:22-32, pág. 22. 
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objetiva del principio de generalidad dispone que el impuesto se aplique sobre el total del ingreso 

obtenido, sea cual sea su origen, es decir, se tributa por toda la renta mundial imputable a la sociedad. 

Respecto del principio de capacidad económica, no han faltado autores que sostienen que no se 

respeta, desde el punto y hora en que, es el resultado contable el punto de partida para determinar la 

base imponible. Efectivamente, la realidad muestra que existe un grado de discrecionalidad e 

indeterminación de los principios contables, lo que traduce en cierta relatividad del resultado 

contable. Así las cosas, considerar que el resultado contable es la medida de la capacidad económica 

real de la sociedad, no resulta del todo evidente.   

Por este motivo, el legislador ha justificado el régimen de estimación directa, como el sistema 

que mejor representa la capacidad contributiva de las empresas, aunque sujeta a los ajustes 

extracontables, bajo el amparo del principio de capacidad económica, aunque no siempre estos ajustes 

responden al citado principio.  En concreto, en el capítulo de gastos no deducibles se evidencia que 

el legislador no toma en cuenta la efectiva capacidad contributiva de los sujetos sino otros intereses, 

tales como los recaudatorios.  

Vaya por delante que, a diferencia de lo que ocurre en España, la Constitución de la República 

de Portugal, en artículo 104, establece que las empresas o sociedades tributen por la renta real. Es 

decir, se consitutionaliza la capacidad económica de las personas jurídicas, lo que supone un límite a 

las normas fiscales. En este sentido, la doctrina viene reclamando la eliminación de esta disposición, 

en una próxima revisión constitucional en Portugal711. 

En ambos ordenamientos, la doctrina ha alegado la vulneración que se produce en el principio 

de legalidad, ya que la remisión explicita en el caso español -art. 10.3 LIS-, o implicita de la normativa 

portuguesa -art. 17.1 CIRC- a las normas contables, inciden no sólo en la determinación de la base 

imponible, sino también en la configuración del hecho imponible. Es decir, ante la indeterminación 

y discrecionalidad de las normas contables, órganismos autónomos -en España el ICAC y en Portugal, 

CNC- son los responsables de precisar cómo se aplican las normas contables. De este modo, a pesar 

de la regulación fiscal del hecho imponible, queda desdibujada la delimitación del objeto del tributo, 

es decir, de la riqueza a gravar o capacidad económica, y por ende, la vulneración del principio de 

legalidad. Y todo ello a pesar de los ajustes extracontables previstos en las leyes de ambos impuestos 

sobre sociedades, sin que el resultado contable se vea afectado o alterado por las normas fiscales.  

Ante la situación descrita, se plantea si es necesario simplificar la tributación de las personas 

jurídicas, tanto para aquellas sociedades calificadas como grandes y medianas empresas, como para 

las empresas individuales.  

Efectivamente, las sociedades titulares de capacidad económica tienen el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos, tal y como se recoge en ambas constituciones712.  

Sin embargo, lo cierto es que la mayor fuente de recaudación del Estado siguen siendo las rentas 

del trabajo frente a los rendimientos empresariales. Hay tres razones fundamentales para que se 

produzca esta situación. En primer lugar, debido a los tipos de gravamen proporcionales, pero sobre 

todo a las deducciones, bajo el pretexto de la competencia tributaria internacional que existe en la 

                                                        
711 NABAIS, J. C. 2014. Ainda fará sentido o artigo 104º da Constituição? In Para Jorge Leite. Escritos Jurídicos. Coimbra: 
Coimbra Almedina, 467-488, pág. 486. BASTO, J. G. X. d. 2006. Justiça tributária: ontem e hoje. Coimbra: Separata do Boletim 
de Ciências Económicas XLIX, pág. 22. NABAIS, J. C. 1998. O Dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão 
constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Livraria Almedina. BASTO, J. G. X. Jan. 2001. O princípio da tributação 
do rendimento real e a Lei Geral Tributária. Fiscalidade. N.º 5:5-21. 
712 NABAIS, J. C. 1998. O Dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal 
contemporâneo. Coimbra: Livraria Almedina. 
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propia Unión Europea, que puede llevar a cambios de residencia de las sociedades. En segundo lugar, 

la regulación de un número bastante considerable de regímenes especiales con ventajas fiscales 

bastante significativas. Y, en tercer lugar, la discrecionalidad e indeterminación de las normas 

contables que permiten alteraciones en el resultado contable, y por ende, en la base imponible del 

impuesto.  

Respecto de las Pequeñas y Medianas empresas, tejido industrial de España y Portugal, no faltan 

autores que consideran que no se puede aplicar el principio de contabilidad de "imagen fiel de la 

empresa", sino que hay que acudir al concepto de "imagen fiscal", con la intención de evitar hacer 

ajustes extracontables.  

Asimismo, las diferencias existentes en la tributación de las empresas individuales respecto de 

las sociedades, en relación con los métodos de determinación de la base imponible, la deducción de 

los gastos, el acceso a los beneficios fiscales, pero fundamentalmente, la diferencia de tipos de 

gravamen aplicables, inciden negativamente en la neutralidad del sistema tributario. Estas diferencias 

enunciadas cambian, necesariamente, el comportamiento económico de los contribuyentes, que se 

ven abocados a crear sociedades por razones puramente fiscales. 

Para restaurar, en cierta forma, las situaciones de injusticia que han sido identificadas, creemos 

que, en primer lugar, debe existir igualdad fiscal entre empresas, individuales y colectivas, y esto puede 

hacerse a través de la estandarización de las normas fiscales sobre la tributación de los rendimientos, 

para todas las empresas. Y luego, se debe restablecer la igualdad en la distribución de la carga fiscal 

entre la imposición de las rentas del trabajo y el beneficio empresarial, lo cual puede lograrse a través 

de la simplificación de la tributación, así como de mecanismos eficaces para vigilar, y combatir la 

evasión de impuestos sobre los beneficios declarados por las empresas. 

Por lo tanto, la regulación de un método fiscal de determinación de la base imponible, así como 

la necesaria simplificación que conlleva, se hace apremiante con el objetivo final de restablecer una 

cierta equidad en la distribución de la carga fiscal a través del impuesto sobre el beneficio de la 

empresa. La tributación simplificada se podría aplicar a aquellas empresas que cumplieran una serie 

de requisitos -ej. PYMES-, y para ello, se podría regular un método de estimación objetiva obligatorio. 

En esta cuestión, la primera consideración que debemos hacer es que la Constitución Española 

y la Constitución de la República Portuguesa tienen posiciones diferentes, tal y como ya se ha visto. 

Mientras la Constitución Española ni siquiera lo menciona, su honónima portuguesa establece 

obligatoriamente el régimen de estimación directa, lo que dificulta la aplicación obligatoria de un 

régimen de estimación objetiva.  

En este contexto, lo que se propone es la creación de un impuesto que grave la renta de las 

actividades empresariales, es decir, el beneficio de la empresa, independentemente de la actividad 

desarrollada por la persona física o jurídica.  

Teniendo en cuenta las limitaciones constitucionales y legales, en relación con las 

microempresas, se podría adoptar al método de estimación objetiva basada en un porcentaje del 

volumen de negocios, que sería el 5% de la facturación. A esta base imponible, se aplicaría el tipo de 

gravamen establecido en cada Estado. 

Para las medianas y grandes empresas, se propone una tributación basada en un régimen mixto. 

La base imponible se correspondería, por una parte, con el 5% del volumen de negocios y, además, 

se le sumaría la renta neta que provenga del resultado contable, con aquellos ajustes extracontables 

que respetan el principio de capacidad económica. Todos los beneficios fiscales, tanto exenciones, 
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como bonificaciones, no se aplicarían. Además, se eliminaríanlos regímenes especiales, porque sólo 

sirven para aumentar la complejidad del sistema tributario, y no garantizan un mayor cumplimientodel 

principio de capacidad económica. 

En definitiva, la propuesta que preentamos aporta numerosas ventajas. En primer lugar, el 

cumplimiento de los principios de seguridad jurídica, de capacidad economica, principio de igualdad 

yel principio de neutralidad. Por otro lado, la simplificación del sistema tributario supone una serie 

de beneficios económicos como, por ejemplo, la reducción de costes administrativos y de personal, 

así como un incentivo a la productividad. 
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1. INTRODUÇÃO 

A teoria crítica dos direitos humanos tem como escopo apresentar fundamentos para a 

descolonização jurídica na América Latina. Essa teoria constrói-se a partir de uma contextualização 

regional na periferia, reconhecendo como ponto de partida contextos marcados pela constante 

negação de direitos fundamentais à realização de necessidades básicas.  

Referida teoria é construída em contrapartida ao discurso hegemônico dos direitos 

humanos, o qual é estruturado sob perspectivas subjetivistas e universalistas, ou seja, reconhecendo 

esses direitos tão somente como direito a ter direitos. Desse modo, os direitos humanos são 

positivados e protegidos nos mais diversos instrumentos normativos, nacionais e internacionais, 

tendo como pressuposto essencial a garantia das liberdades individuais garantidoras do livre mercado. 

Portanto, os direitos individuais, edificados sob a sistemática mercadológica, são protegidos 

sobremaneira em detrimento de direitos econômicos, sociais e culturais. 

                                                        
713 Doutoranda em Direito (Goethe Universität), Mestre em Direito (UFSC), Bacharel em Direito (Unesp). Professora do 
curso de graduação em Direito (UFLA). 
714 Bacharelanda em Direito (UFLA). Pesquisadora de Iniciação Científica pelo CNPQ (UFLA). Integrante do Grupo de 
Pesquisa Trabalho e Capital (GPTC –USP). 



455 

 

São indiscutíveis os avanços trazidos pelos esforços da sociedade internacional em 

garantir a proteção dos direitos humanos nos ordenamentos jurídicos internos. Contudo, é 

fundamental repensar e reformular a implementação desses direitos em contextos regionais de 

capitalismo periférico, apresentando discussões que levem em conta a realidade socioeconômica e 

cultural dos povos atingidos pelo uso irrefletido do discurso hegemônico dos direitos humanos. O 

objetivo central desse trabalho é apresentar a teoria crítica dos direitos humanos e seus pressupostos 

fundantes como fundamentos para a descolonização na América Latina. 

Assim, ante o surgimento de práticas dominantes, em razão da lógica neoliberal, se 

impõe repensar a cultura jurídica dos direitos humanos levando em consideração a realidade regional 

dos sujeitos oprimidos e o reconhecimento desses sujeitos como sujeitos de luta. Representando essa 

luta como busca constante pela efetivação de necessidades básicas a partir das práticas coletivas. 

Determinando, a formulação dos direitos humanos como resultados sempre provisórios das lutas 

coletivas por dignidade. 

A teoria crítica dos direitos humanos será abordada a partir dos fundamentos e 

conceitos propostos por Joaquín Herrera Flores e Antonio Carlos Wolkmer, tendo por aporte teórico 

a Filosofia da Libertação de Enrique Dussel, na qual são problematizadas a construção e afirmação 

da modernidade enquanto fato europeu e colonizador, apresentando a perspectiva da ética da 

alteridade como reconhecimento do outro excluído da totalidade dominante. 

Na teoria crítica dos direitos humanos são formulados pressupostos essenciais para a 

construção de uma cultura jurídica pluralista fundada na alteridade, quais sejam: a alteridade, a práxis 

libertadora e o pluralismo jurídico. Estes pressupostos serão analisados, neste trabalho, como 

essenciais para a formação de novos conceitos e práticas fundados na práxis das sociedades latino 

americanas. 

Iniciaremos analisando o discurso hegemônico dos direitos humanos, apresentando a 

sistemática capitalista como fundamento moderno desses direitos. Em um segundo momento, é 

examinada a teoria crítica dos direitos humanos em seus diversos aspectos propostos por Herrera 

Flores e Wolkmer. Passa-se a análise dos fundamentos dessa teoria, em especial a alteridade, a práxis 

libertadora e o pluralismo jurídico. Por fim, para atingir o objetivo central do artigo, demonstra-se as 

contribuições da teoria crítica dos direitos humanos para a descolonização na América Latina. 

 

2. DISCURSO HEGEMÔNICO DOS DIREITOS HUMANOS 

A formulação da teoria crítica dos Direitos Humanos exige um recorte histórico sobre 

o momento e fundamentos da construção do discurso hegemônico dos Direitos Humanos. São 

incontestáveis os avanços trazidos pelos direitos humanos, não podendo se negar os esforços para se 

chegar a uma base jurídica mínima de direitos capazes de alcançar e proteger as diversas formas de 
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vida presentes na humanidade (FLORES, 2008, p.18). Contudo, a categoria universal dos direitos 

humanos representa uma formulação simplista sobre esses direitos, reconhecendo-os como direitos 

a ter direitos, nas palavras de Herrera Flores: 

Estamos ante una lógica bastante simplista que, sin embargo, tiene consecuencias muy 
importantes, puesto que conduce a una concepción “a priori” de los derechos humanos. Si estamos 
atentos, esta lógica hace pensar que tenemos los derechos, aún antes de tener las capacidades y 
las condiciones adecuadas para poder ejercerlos. De este modo, las personas que luchan por ellos 
acaban desencantadas, pues, a pesar de que nos dicen que tenemos derechos, la inmensa mayoría 
de la población mundial no puede ejercerlos por falta de condiciones materiales para ello 
(FLORES, 2008, p.22). 

 
É fundamental o reconhecimento da concepção liberal como concepção moderna dos 

direitos humanos. A compreensão hegemônica desses direitos é a base de atuação de grande parte 

dos Estados, das instituições e de instrumentos e mecanismos de proteção de direitos humanos, ou 

seja, “actúa como ‘lugar común’ en la comprensión, configurando la sensibilidad sociocultural en nuestras sociedades” 

(CARBALLIDO, 2013, p.232). Essa noção de direitos humanos é construída a partir da afirmação 

do subjetivismo e universalismo, desconsiderando e ocultando os contextos de realidade regional 

marcados pela desigualdade social e negação de direitos fundamentais à vida digna. 

O discurso hegemônico dos direitos humanos apresenta esses direitos menosprezando 

as condições sociais e históricas dos sujeitos, afirmando-os de maneira abstrata e universal. Esta ideia 

inviabiliza a reformulação de espaços políticos e sociais caracterizados pelas assimetrias de poder, 

ocultando, ainda, a reprodução de práticas culturais dos sujeitos oprimidos (CARBALLIDO, 2013, 

p.235), principalmente em países de capitalismo periférico. Desse modo, a modernidade, determinada 

como um fato europeu e período histórico específico, é o plano de fundo de formulação desse 

discurso hegemônico, apresentando a América como imagem e semelhança da Europa (DUSSEL, 

1993, p.32).  

A lógica de poder colonizador desses direitos defende a construção dos ordenamentos 

jurídicos indiferentes ao contexto social, econômico e cultural dos povos e da diversidade em que os 

países latino-americanos estão inseridos. A proteção dos direitos humanos constitui, atualmente, 

fundamento de legitimação dos Estados democráticos, tanto internamente, como na comunidade 

internacional (CARBALLIDO, 2015, p.76).  A teoria crítica dos direitos humanos faz referência ao 

pensamento, em especial construído na América Latina, buscando ruptura com o sistema de direitos 

humanos construído hegemonicamente. O repensar crítico desses direitos questiona a natureza 

individualista, formalista e abstrata do modelo europeu, apresentando fundamentos teóricos e 

práticos para transformas as condições sociais colonizadoras e opressoras que afetam a América 

Latina. 
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2. TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS  

O repensar crítico dos direitos humanos se apresenta como crítica ao estudo e as teorias 

tradicionais dos direitos humanos. A teoria crítica desses direitos desenvolve a partir da afirmação 

desses direitos como processos de lutas sociais estabelecidas em contextos marcados pela 

colonização, opressão e negação de direitos. Joaquín Herrera Flores é um dos maiores expoentes na 

construção dessa teoria, reconhecendo-os como resultados sempre provisórios das lutas sociais por 

dignidade (2008, p.31). Assim, em contrapartida a teoria tradicional, a ressignificação dos direitos 

humanos representa um novo olhar sobre a realidade regional em que se constrói a cultura jurídica 

na América Latina. 

Herrera Flores reconhece os direitos humanos como um tema de alta complexidade, 

contrário a concepção hegemônica de determinar os direitos humanos como um direito a ter direitos. 

Diante disso, a complexidade cultural apresenta a contrariedade entre elementos ideológicos com 

caráter universal e as premissas regionais, definidas pelos contextos particulares em que os sujeitos 

estão inseridos (FLORES, 2008, p.30). Esta complexidade demonstra que os direitos humanos 

surgem a partir de lutas por dignidade, marcadamente eurocêntricas, nas quais são formulados 

pressupostos éticos universais descaracterizados das particularidades regionais dos povos, 

principalmente dos estados colonizados.  

Adiante o autor demonstra essa complexidade a partir das premissas empíricas postas 

para a existência dos direitos humanos. Esses direitos existem e estão positivados nos instrumentos 

normativos, ou seja, os sujeitos os possuem tão somente pelo fato de terem nascidos. Nessa 

perspectiva, os direitos humanos são imutáveis e estão postos, sem qualquer possibilidade de 

mutabilidade em razão do contexto em que os sujeitos estão inseridos. Para Herrera Flores, a 

complexidade empírica existe, pois “una norma diga que ‘tenemos’ los derechos, de pronto nos encontramos con 

la realidad, con los hechos concretos que vivimos y el resultado definitivo puede ser muy diferente para unos que para 

otros” (FLORES, 2008, p.33).  A complexidade jurídica dos direitos humanos é descrita como um fato 

em que esses direitos são positivados conforme os valores hegemônicos de manutenção da 

sistemática neoliberal, ou seja, se dá preferência aos valores congruentes com a proteção das 

liberdades do mercado em detrimento da garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais.  

Ademais, a complexidade científica acentua-se com as tentativas hegemônicas e 

dominantes de impor aos direitos humanos a passividade e objetividade, apresentando-os como 

direitos autônomos, distantes da realidade, neutros, abarcam a totalidade da humanidade e por isso, 

desconsideram as desigualdades regionais, e conquistados, não sendo necessária a luta por já 

existirem. Em contrapartida, o autor reconhece que “son las luchas sociales las que impulsan a la creación de 

nuevas teorías e, incluso, a que las normas jurídicas internacionales vayan cambiando de rumbo” (FLORES, 2008, 

p.39).  

Os direitos humanos, sob a ótica da complexidade filosófica, não podem ser traduzidos 

com ideias essencialistas em quem determinada forma de lutar por dignidade é posta como única em 
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detrimento das lutas particulares. Em sua complexidade política, esses direitos devem ser trabalhados 

a partir de saberes críticos mediantes os conflitos de interesses e também, inseridos nos contextos 

sociais em que nascem, reproduzem e se transformam (FLORES, 2008, p.45). Por fim, com a 

complexidade econômica, os direitos humanos devem ser construídos e analisados contrários à lógica 

individualista e mercadológica edificada pela razão liberal. A complexidade dos direitos humanos, em 

todos os sentidos demonstrados, nos deixa claro o caráter simplista e universalista proposto pelo 

discurso hegemônico e liberal, no qual esses direitos são reduzidos à lógica do mercado e tidos como 

imutáveis, desconsiderando o contexto econômico e cultural em grande parte da população dos 

países de capitalismo periférico (ou “não desenvolvidos”) está inserida (FLORES, 2008, p.45). 

Na formulação da teoria crítica dos direitos humanos, Herrera Flores baseia-se em 

quatro condições: visão realista do mundo, empoderamento cidadão, reconhecimento do espaço em 

que surge e para quem é formulado esse pensamento e afirmação da exterioridade dos sujeitos 

oprimidos. Na confluência dessas condições, temos que a reinvenção crítica dos direitos humanos é 

trabalhada em contextos reais e mutáveis, construída por sujeitos de luta em espaços econômicos e 

culturais ocultados pela totalidade dominante, na qual buscam a elaboração de uma visão alternativa 

do mundo (FLORES, 2008, p.57).  

Para a realização dessas condições, o autor reconhece a necessidade de seguir cinco 

deveres garantidores da não imposição dos padrões simplistas e universalistas propostos pelo 

discurso hegemônico, de tal modo que esses deveres perpassam por: reconhecimento dos sujeitos; 

respeito àqueles que não se situam em posição de subordinação em relação aos privilégios; 

reciprocidade como forma de reconhecimento daquilo que é tomado dos outros para a construção 

dos privilégios;  responsabilidade por aquilo que é tomado; e, por fim, a redistribuição, na qual são 

estabelecidas normas jurídicas, políticas e institucionais que possibilitem o acesso a bens necessários 

à dignidade humana (FLORES,2008, p.62). 

A visão complexa dos direitos humanos de Herrera Flores busca atuar com base na 

racionalidade de resistência e na prática intercultural, de modo que o aporte teórico é contextualizado 

na periferia (FLORES, 2008, p.145). A racionalidade de resistência, portanto, compreende o 

universalismo como confluente, em que padrões éticos universais não são absolutos e não são 

impostos, sendo descobertos ao longo a convivência humana interpessoal e intercultural. Nas 

palavras do autor, “el crear condiciones para el desarrollo de las potencialidades humanas, de un poder constituyente 

difuso que se componga, no de imposiciones o exclusiones, sino de generalidades compartidas a las que llegamos, no 

desde las que partimos” (FLORES, 2008, p.152). As práticas interculturais, por sua vez, surgem do 

pressuposto de reconhecimento do outro enquanto sujeito excluído dos processos de construção 

hegemônica (FLORES, 2008, p.157). Nesse sentido, ressalta Herrera Flores: 

 
Los derechos humanos en el mundo contemporâneo necesitan de esta visión compleja, de esta 
racionalidad de resistencia y de estas prácticas interculturales, nómadas e híbridas para superar 
los escollos universalistas y particularistas que llevan impidiendo un análisis comprometido de 
los mismos desde hace ya décadas. Los derechos humanos no son únicamente declaraciones 
textuales. Tampoco son productos unívocos de una cultura determinada. Los derechos humanos 
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son los medios discursivos, expressivos y normativos que pugnan por reinsertar a los seres 
humanos en el circuito de reproducción y mantenimiento de la vida, permitiéndonos abrir espacios 
de lucha y de reivindicación. Son procesos dinámicos que permiten la apertura y la consiguiente 
consolidación y garantía de espacios de lucha por la dignidad humana (FLORES, 2008, 
p.156). 

 
 

A teoria crítica dos direitos humanos assinala a conjugação entre construção normativa 

e realidade regional, levando em conta a práxis cotidiana. No contexto latino-americano é 

fundamental tomar por base a práxis democrática pluralista para reformulação da cultura jurídica. No 

Brasil, essa teoria é trabalhada por Antonio Carlos Wolkmer, de modo que esse autor apresenta dois 

pressupostos essenciais para sua fundamentação: os sujeitos sociais devem ser reconhecidos como 

sujeitos de luta e existência da realização justa das necessidades básicas desses sujeitos. Assim, os 

direitos humanos são determinados através da luta empreitada pelos sujeitos sociais oprimidos na 

busca pela realização das necessidades básicas, o que, nas palavras do autor, “desafiam e questionam 

profundamente a dogmática jurídica tradicional” (WOLKMER, 2006, p.94). Portanto, o processo 

histórico de formação de “novos” direitos, mesmo em contexto dos países “desenvolvidos”, está 

intimamente ligado a afirmação constantes das necessidades humanas e legitimação dos sujeitos 

sociais (WOLKMER, 2010, p.26). Para a teoria crítica dos direitos humanos, na visão de Wolkmer: 

Trata-se de questionar a natureza individualista, essencialista, estatista e formalista 

dos direitos e partir para uma redefinição multicultural de Direitos Humanos, 

entendidos como processos sociais, econômicos, políticos e culturais que, por um 

lado, configurem materialmente [...] esse ato ético e político maduro e radical de 

criação de uma nova ordem; e, por outro, a matriz para a constituição de novas 

práticas sociais, de novas subjetividades antagonistas [...] dessa ordem global 

vigente (WOLKMER, 2008, p.193). 

A teoria crítica dos direitos humanos busca apresentar aportes teóricos capazes de 

sustentar as bases para o reconhecimento e construção normativa pluralista e alternativa em contexto 

latino americano (WOLKMER, 2005, p.84). Portanto, a edificação de uma teoria latino americana 

não busca a total negação dos pressupostos teóricos construídos pela modernidade europeia, 

determinando a reformulação desses pressupostos a partir da realidade histórica direcionada à 

libertação do sujeito colonizado (WOLKMER, 2005, p.85). Na teoria crítica dos direitos humanos 

são desenvolvidos fundamentos para a determinação de uma cultura jurídica em contrapartida àquela 

proposta pela lógica dominante. São trabalhados, desse modo, a alteridade, enquanto fundamento de 

reconhecimento do outro excluído da totalidade, a práxis libertadora, como determinação do 

contexto regional latino americano secularmente explorado, marginalizado, colonizado e dependente 

(WOLKMER, 2005, p.85) e o pluralismo jurídico, como forma de asserção dos valores coletivos 

estruturados na organização cultural dos grupos excluídos do processo de construção normativa 

hegemônico. Esses fundamentos passam a ser analisados abaixo, demonstrando a essencialidade da 

teoria crítica dos direitos humanos na reconstrução de uma cultura jurídica descolonizadora na 

América Latina. 
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3.1. Alteridade 

A fundamentação da alteridade busca aporte teórico na Filosofia da Libertação, 

proposta por Enrique Dussel, e parte do pressuposto de reconhecimento do outro enquanto sujeito 

excluído da totalidade dominante. Dussel trabalha em seus escritos filosóficos sobre a América que 

o outro, ou seja, o índio, não foi descoberto pelos colonizadores europeus, mas encobertos, ou seja, 

já eram conhecidos a partir do conhecimento do ser asiático. Consequentemente, no encobrimento 

dos latino-americanos é negada sua exterioridade, adequando-se ao conceito de alienação proposto 

por esse filósofo, reconhecendo-a como incorporação ou negação das singularidades de um povo ou 

indivíduo em razão dos princípios do outro inserido na Totalidade dominante (DUSSEL,1982, p.58). 

Assim, a alteridade está intimamente ligada a ideia de libertação, pois essa trabalha a afirmação da 

exterioridade do outro e negação da alienação e, na afirmação dessa exterioridade é que está posto o 

plano de fundo necessário para o reconhecimento do outro enquanto exercício da alteridade. 

Wolkmer trabalha a ética da alteridade como pressuposto ético necessário para o 

reconhecimento e determinação das práticas do pluralismo jurídico. A alteridade, a princípio¸não é 

determinada a partir do subjetivismo moderno proposto pela construção hegemônica dos direitos 

humanos, apresentando seu fundamento imediato nas lutas sociais por afirmação de valores dos 

sujeitos históricos secularmente oprimidos (WOLKMER, 2002, p. 178). Esse pressuposto ético 

contempla os valores éticos universalizastes corrente a toda humanidade, porém sua aplicação na 

teoria crítica dos direitos humanos dá-se pela afirmação das práticas culturais de determinado grupo 

social material (WOLKMER, 2002, p. 179), com os ensinamentos do autor: 

La “ética de la alteridade” es uma ética de solidaridad, que parte de las necessidades de los 
segmentos humanos marginados y se propone generar una práctica pedagógica libertadora, capaz 
de emancipar a los sujeitos históricos oprimidos, sin justicia, alienados y excluídos. Por ser una 
ética que debe reflejar los valores de la emancipación de nuevas entidades colectivas que van 
afirmando y reflejando uma praxis concreta, comprometida com la dignidade del outro, encuentra 
sus suportes teóricos no sólo en las prácticas sociales cotidianas y en las necessidades históricas 
reales, sino em algunos supuestos epistemológicos de la llamada vertiente latino-americana de la 
“Filosofía de la Liberación” que tiene su marco referencial en la obra de Enrique Dussel” 
(WOLKMER, 2002,p.179-180). 

Na teoria crítica dos direitos humanos, a ética da alteridade desempenha a função de 

afirmação da realidade e diversidade social, cultural e econômica a partir do reconhecimento do outro, 

enquanto sujeito de direitos humanos. Assim, a alteridade propõe que os sujeitos de direito sejam 

estabelecidos através de sua intersubjetividade, possibilitando, desse modo, o uso da práxis 

libertadora para uma construção plural da cultura jurídica. 

3.2. Práxis Libertadora 

A práxis libertadora tem fundamento imediato nas práticas sociais, culturais e 

econômicas dos sujeitos coletivos. O reconhecimento dessas práticas naturaliza e afirma a 

multiplicidade de realidades dos povos, contrariando a ótica de fundamentação dos direitos humanos 

a partir de valores éticos universais. Traduz, portanto, principalmente em contexto latino americano, 



461 

 

a diversidade de povos e da natureza, contexto essencial para estampar a conflituosidade na teoria 

tradicional em conceber o monopólio estatal como produtor uno da cultura jurídica. 

Dessa forma, os valores éticos baseados na práxis libertadora são formulados tendo por 

base a prática dos sujeitos coletivos, advindos de contextos históricos de negação e imposição de 

direitos ditos universais, são norteadores para a reinvenção crítica dos direitos humanos. Nesse 

elemento da teoria crítica, encontramos o exercício concreto da alteridade, pois no processo de 

libertação, ou seja, na afirmação da exterioridade do outro e consequente reconhecimento, ocorre 

correlatamente a elucidação das práticas como caracterização do sujeito. 

A práxis situa na teoria crítica dos direitos humanos a função de estruturar esses direitos 

de forma libertária a partir da prática dos sujeitos oprimidos. Dussel reconhece-a como fundamento 

existencial do homem cujo o objeto é a realização do seu próprio ser (DUSSEL, 1982, p.42). Essa 

categoria é a afirmação da realidade social do ser oprimido nas lutas sociais por dignidade. A práxis 

adota a realidade social de dominação para reafirmar as práticas normativas e sociais desses sujeitos 

enquanto elementos enriquecedores para a construção jurídica plural. 

3.3. Pluralismo Jurídico 

O pluralismo jurídico expressa a conexão entre práxis e alteridade, pois reconhece os 

“valores coletivos materializados na dimensão cultural de cada grupo e de cada comunidade” 

(WOLKMER, 2006b, p.118). Desse modo, o pluralismo construído sob diversas áreas da sociedade 

caracteriza o contraponto com a concepção unitária das relações humanas, determinando, portanto, 

a existência de inúmeras práticas sociais coletivos convergentes com a produção normativa estatal. A 

análise sobre essa forma de pluralismo jurídico determina a juridicidade alternativa como ponto de 

partida e a negação do Estado como fonte exclusiva de produção do direito (WOLKMER, 2001, 

p.203). Esse fundamento da teoria crítica dos direitos humanos, reconhece que a legitimidade e 

critérios tradicionais materiais e formais se dissociam do conluio estatal (CALEIRO; 

WANDSCHEER, 2016, p.160). Para isso, Wolkmer reconhece que: 

A emergência (...) do pluralismo jurídico, da plurinacionalidade e outros 
conceitos, desde os movimentos sociais até os âmbitos oficiais, representa, em 
primeiro lugar, que os processos constituintes podem nascer e ser protagonizados 
pelo povo, e representam também, que é possível transcender os limites do 
monismo jurídico, da democracia individualista burguesa e da racionalidade liberal 
capitalista, para dar lugar aos sujeitos coletivamente constituídos e assim 
mutuamente significados, abrindo caminho para instituições genuinamente 
democráticas, uma vez que correspondam a um consenso construído desde as 
bases da sociedade (decisões legitimadas por referendos populares) e não mais 
como na tradição ocidental eurocêntrica, desde as elites delegadas e dissimulado 
sob o mando da igualdade jurídica (WOLKMER, 2014, p.225). 

 

No pensamento crítico latino americano, a ideia de pluralismo jurídico é esmiuçada pelo 

jurista Wolkmer, produzindo, em sua tese de doutoramento, a concepção de pluralismo jurídico 

comunitário participativo entendido como “a multiplicidade de práticas jurídicas existentes num 
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mesmo espaço sócio-político” (WOLKMER, 2001, p.195). Na construção pluralista, o autor defende 

que em sociedades de capitalismo periférico, como as latino-americanas, a cultura jurídica não deve 

ser reduzida ao monopólio estatal, assim é essencial o reconhecimento normativo da práxis 

libertadora formulada na e pela sociedade.  

A necessidade de afirmação do sujeito coletivo, superando os paradigmas subjetivistas 

e individualistas propostos pelo liberalismo burguês, torna-se fundamental para a transição da 

hegemonia estatal para um paradigma alternativo que conjugue à produção normativa estatal as 

práticas socioculturais desses sujeitos.  O autor reconhece, assim, que o fundamento imediato desse 

modelo é ligado “ao processo de uma práxis marcada por horizontes de frágeis igualdade e composto 

por espaços de conflitos intermitentes” (WOLKMER, 2001, p. 359).  

 

4. CAMINHOS PARA A DESCOLONIZAÇÃO NA AMÉRICA LATINA  

Nesse tópico final, pretende-se apresentar algumas reflexões pontuais sobre aplicações 

práticas da teoria crítica dos direitos humanos com objetivo de descolonização jurídica. Não se 

propõe aqui, em tão curto espaço, o aprofundamento de tais situações, mas sim, por meio da 

exemplificação, apresentar a inadequação da teoria hegemônica de direitos humanos para situações 

fáticas de exclusão na América Latina. 

 

4.1. Ampliações no acesso à justiça 

 

Adotou-se na América Latina de forma generalizada o pensamento de Cappelletti acerca 

do acesso à justiça, como forma de efetivação e concretização dos direitos assegurados nas 

Constituições. Para o autor, em famoso estudo denominado “Projeto de Florença”, são identificadas 

três ordens de problemas a serem enfrentados. Em primeiro lugar, são apontados os altos custos das 

demandas judiciais, incluindo honorários advocatícios e custas processuais. Em segundo lugar, cita-

se a desigualdade entre as partes perante o Judiciário, o que inclui recursos financeiros, experiência 

em litigância e aptidão para reconhecer um direito e a possibilidade de reivindica-lo judicialmente. 

Por fim, identifica-se a dificuldade de proteção de direitos difusos e coletivos, em razão de sua 

fragmentaridade. (CAPPELLETTI; GARTH, 1978). 

Como solução, são propostas pelo autor três ondas renovatórias: assistência judiciária 

aos pobres, representação judicial de interesses difusos e o enfoque no acesso à justiça 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1978). Indubitavelmente, as contribuições oferecidas pelo estudo 

coordenado por Cappelletti levaram à um aperfeiçoamento não apenas no direito processual, mas 

também na própria concretização de direitos fundamentais. Contudo, a sua completa eficácia para a 

América Latina pode ser questionada, eis que o estudo prioriza demandas de consumidores, 

problemas ambientais e causas de pequeno valor. Alguns direitos que foram fruto de lutas históricas 

na América Latina não são incluídos no estudo, e podem ter como prejuízo a sua inefetividade ou 

mesmo sua incompatibilidade com o enfoque no acesso à justiça. É o caso de temas como proteção 
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a minorias, regularização fundiária, reconhecimento de conhecimentos tradicionais e formas diretas 

de participação popular. 

No relatório geral da pesquisa, Cappelletti e Garth chamam atenção ao fato de que o 

potencial das reformas propostas pode ser questionável em “sistemas sociais fundamentalmente 

injustos”, já que “as reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as reformas 

políticas e sociais” (1978, p. 57).  Uma evidência de tal constatação pode ser apresentada em pesquisa 

coordenada pela Terra de Direitos tendo por base casos emblemáticos relacionados à judicialização 

de questões fundiárias (2013). Evidenciou-se a inadequação da capacidade institucional para lidar com 

demandas detentoras de pungente complexidade econômica, étnica, social, cultural, política e jurídica, 

bem como a importância do desenvolvimento de mecanismos plurais de solução de controvérsias. 

A teoria crítica dos direitos humanos, conforme apresentada alhures, contribui para uma 

refundação no clássico acesso à justiça construído por Cappelletti e adotado pelos ordenamentos 

jurídicos contemporâneos. Primeiramente, ao refundar os direitos substantivos, propondo um novo 

fundamento para os direitos humanos, ampliam-se simultaneamente os direitos a serem reconhecidos 

e a complexidade envolvida, o que consequentemente leva à necessidade de se repensar as garantias 

pelas quais os direitos são efetivados. É interessante notar que a motivação para o trabalho de 

Cappelletti é justamente a alteração dos direitos substantivos ocorrida na passagem do Estado liberal 

para o Estado social, eis que as técnicas processuais e a atuação das cortes possuem um importante 

efeito sobre a forma como opera a lei substantiva (CAPPELLETTI; GARTH; TROCKER, 1976). 

O direito processual precisa tornar-se adequado para lidar com complexas lutas sociais pela 

emancipação, tais quais a regularização fundiária e a proteção de territórios tradicionais. 

Ainda, a teoria crítica dos direitos humanos evidencia a necessidade de reconhecimento 

do pluralismo jurídico, deixando o Estado de possuir o monopólio da produção do Direito. Nesse 

contexto, emanam importância os mecanismos populares de soluções de conflitos, como mediações 

comunitárias e conselhos deliberativos de cidadãos. Salienta-se, nesse ponto, que o próprio 

Cappelletti reconhece a importância do pluralismo, dedicando em seu estudo atenção especial a 

experiências pluralistas ao redor do mundo, em pelo menos duas ocasiões: em capítulos do terceiro 

volume de seu livro e no quarto volume completo de seu trabalho (1978). 

Por fim, a ênfase dada à alteridade, ao diálogo e ao reconhecimento do outro pode vir 

a abrir espaço dentro do processo civil para construção de novos mecanismos plurais participativos, 

bem como o aprimoramento de mecanismos já existentes (por exemplo, amicus curiae e litisconsórcio 

facultativo). 

 

4.2. Reconhecimento de normas e instituições indígenas 

 

Para a teoria crítica dos direitos humanos, a imposição do monopólio estatal no campo 

jurídico representa manifestação do etnocentrismo. Ou seja, impõem-se a todos os povos e culturas 

o direito do dominador, ocultando-se manifestações socioculturais construídas tradicionalmente 
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pelos povos antecessores. Ao estabelecer que direitos humanos devem ser entendidos como 

expressão da luta social dos excluídos e carentes, a teoria crítica passa a considerar a luta cotidiana 

destes como autêntica fonte de direito, possibilitando a descoberta de um sujeito social emergente 

(WOLKMER, 2006). 

A Constituição Brasileira de 1988 ensejou uma mudança paradigmática na proteção 

indígena, abandonando definitivamente a visão assimilacionista segundo a qual os indígenas, para 

serem considerados cidadãos e assim poderem usufruir de direitos, deveriam ser assimilados à cultura 

hegemônica. Em contrapartida, a proteção constitucional contemporânea estabelece o direito 

fundamental à sociodiversidade, garantindo o multiculturalismo emancipatório. Ressalta-se que o 

advento da proteção indígena na Constituição foi resultado de grande manifestação das populações 

indígenas na Constituinte de 1987, e não meramente direitos naturais e universais reconhecidos 

(MARÉS, 2012) 

Reconhecer a sociodiversidade significa reconhecer os povos indígenas em toda a sua 

complexidade, valorizando saberes tradicionais e reconhecendo instituições e normas produzidas 

pelos povos indígenas. Para se tornar verdadeiramente inclusivo, respeitando-se integralmente a 

alteridade dos povos indígenas, é imprescindível o reconhecimento e valoração de formas plurais de 

direito, já que o respeito à integralidade da cultura indígena inclui o respeito de seu ordenamento 

(VILLARES, 2013). Ademais, entre as normas estatais e as normas indígenas, é necessário que exista 

horizontalidade e pré-disposição ao diálogo como pré-requisitos indispensáveis para uma proteção 

totalitária. 

Em que pese a contribuição da teoria crítica dos direitos humanos para a 

fundamentação e reconhecimento do direito indígena, vale ressaltar que tal reconhecimento é 

garantido pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro. Em primeiro lugar, pela própria Constituição 

Federal, que em seu artigo 231 dispõe: “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. Em 

complementação, dispõe o Estatuto do Índio sobre a proteção à organização social indígena (art. 1°), 

bem como os costumes indígenas quanto à relações de família (art. 8°). 

Lunelli apresenta em sua dissertação exemplos do ordenamento brasileiro em que 

ocorreu o reconhecimento judicial de instituições indígenas, tanto na esfera penal (caso Basílio e caso 

Wapichana) como na esfera civil (2015). Muito embora sejam poucas as experiências de 

reconhecimento judicial, já se apresentam como possibilidades de diálogo com o outro em sua 

integralidade. Conforme afirma Wolkmer, constitui-se dessa forma um pluralismo jurídico em que 

“o Direito voltado à libertação deixa de legitimar e assegurar o interesse de sociabilidades dominantes 

para transformar-se num movimento vivo de humanização da sociedade” (2006, p. 93). 
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4.3. Valorização de conhecimentos tradicionais  

 

O discurso da modernidade trouxe consigo a noção unidimensional de que apenas o 

conhecimento que se produz dentro da lógica hegemônica deve ser valorizado, eliminando o contexto 

cultural e político da produção e reprodução de conhecimento, sempre com o objetivo declarado de 

alcançar conhecimentos puramente racionais e, consequentemente, neutros. Tal discurso, somado a 

um contexto de colonialismo, levou ao que Santos chama de “epistemicídio”, ou seja, supressão de 

conhecimentos locais e obliteração das diferenças culturais (SANTOS; MENESES, 2009) 

Conforme ressalta Santos, contudo, toda experiência social produz conhecimento, não 

existindo conhecimento sem práticas e atores sociais. Ao conjunto de intervenções epistemológicas 

que denunciam essa supressão, valorizando saberes que ofereceram resistência e investigando 

condições de diálogo horizontal de conhecimentos denomina-se epistemologias do Sul (SANTOS; 

MENESES, 2009). 

As populações tradicionais latino americanas possuem conhecimentos tradicionais 

acumulados, reproduzidos durantes centenas de anos por sua forte vinculação com a organização 

social, a cultura e a religião tradicionais. Contudo, tal conhecimento recentemente passa a possuir 

valor econômico para indústrias de cosméticos e farmacêuticas, transformando-se em instrumento 

de mercantilização e acumulação de lucro por meio das patentes. A partir de então, o direito passa a 

ser chamado para lidar com o conflito entre a mercantilização dos conhecimentos tradicionais e a sua 

proteção como produto cultural e religioso para povos tradicionais. 

Ao lidar com essa conflituosidade, o discurso hegemônico dos direitos humanos não 

apresenta elementos suficientes para atender às necessidades de tais sujeitos coletivos, seja pela visão 

individualista ligada aos direitos humanos, seja por sua vinculação à epistemologia colonial de negação 

dos conhecimentos tradicionais. Em contraposição, a teoria crítica dos direitos humanos irá realçar 

os papéis do direito ligados ao reconhecimento e à valorização de conhecimentos tradicionais, 

superando-se o paradigma racionalista da colonialidade. Esse movimento é realizado por meio dos 

valores de alteridade e interculturalidade, os quais reconhecem em relação de horizontalidade o 

conhecimento científico e o conhecimento tradicional.  

 

4.4. Movimentos urbanos e Direito à Cidade 

 

Pode a teoria crítica dos direitos humanos oferecer contribuições para o direito 

urbanístico, em especial quanto à reivindicação de movimentos sociais relativas ao “direito à cidade”, 

entendido como direito a buscar uma nova cidade, que congregasse os anseios e necessidades de 

todos os excluídos (LEFEVBRE, 2011). Trata-se de plataforma política a ser construída por meio de 

lutas populares contra a lógica hegemônica que propõe a privatização e mercantilização dos espaços 

públicos.  



466 

 

O espaço urbano deve adequar-se a multiplicidade de demandas existentes em tal 

espaço pluricultural, prezando pela complexidade e pela participação na construção de políticas 

públicas que atendam as particularidades demandadas. É preciso que a cidade seja espaço de 

reconhecimento da diversidade social, propiciando não apenas a concretização de diversos direitos 

fundamentais, como também a abertura de espaços para a construção dialógica da cidade. O direito 

à cidade representa uma luta da sociedade por seus direitos, exercendo forte influência na construção 

de instrumentos jurídicos de regulação do espaço urbano (LEFEVBRE, 2011). 

A partir da década de noventa, diversos movimentos populares passam a se valer do 

direito à cidade como contraposição ao neoliberalismo e a um crescente e violento movimento de 

desocupações forçadas e especulação financeira do solo. A questão urbana é, por si só, um tema 

conflituoso, envolvendo interesses econômicos de grandes empreiteiras, proteção de espaços 

protegidos, concretização de direitos sociais e reconhecimento e valorização de diversidades culturais. 

Através da teoria crítica dos direitos humanos, reconhece-se a complexidade imanente 

do direito à cidade, bem como assegura-se que a luta diária dos movimentos urbanos tenha como 

produto o reconhecimento do direito à cidade como direito humano, levando à transformação da 

realidade vivenciada nas cidades de exclusão e mercantilização dos espaços. 

Ademais, o enfoque na alteridade possibilita a implementação nos centros urbanos de 

espaços dialógicos para discussão de anseios e necessidades da população quanto à cidade, 

fomentando a construção de um novo modelo, transformador em sua essência, que conglobe a todos 

e todas. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho almejou apresentar reflexões iniciais sobre as contribuições da 

teoria crítica dos direitos humanos, expondo não apenas um modelo de refundação teórica no campo 

proposto, como também, por meio desta refundação, possibilidades concretas de efetivação de 

direitos fundamentais. Com isso, atinge-se o objetivo central dentro da teoria crítica: a realidade 

cotidiana da América Latina torna-se, simultaneamente, fundamento e objetivo de reflexões teóricas. 

Os casos apresentados demonstram a incompletude do modelo hegemônico de direitos 

humanos para a resolução de conflitos complexos de negação de direitos e lutas na América Latina.  

Ainda, é possível verificar também a forma como a teoria crítica dos direitos humanos oferece um 

modelo mais adequado para o atendimento das demandas coletivas na América Latina. Outros 

estudos de caso podem também apresentar enfoques interessantes, como a remodelação da proteção 

da natureza e dos bens comuns, que passam a serem titulares de direitos; reflexões acerca do sistema 

prisional e construção de uma criminologia crítica; e ainda estudos feministas, relacionando questões 

de gênero e emancipação. Todavia, o presente trabalho é um mero instigador a uma nova visão, 

refletindo pensamentos iniciais de uma pesquisa ainda em andamento. 

Em tempos de extrema turbulência social e política em território latino, aliado à 

reiterada negação de efetivação de necessidades básicas pelas quais lutam movimentos sociais, a teoria 
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dos direitos humanos não pode permanecer alheia à realidade que a circunda. O modelo jurídico 

dogmático, estatista, etnocêntrico e monocultural não consegue oferecer respostas às complexas 

demandas da população, sendo urgente a emergência de um novo paradigma que aqui buscou-se 

apresentar. A teoria crítica dos direitos humanos deve ser encarada como esse novo paradigma, 

caminho para concretização de direitos humanos na América Latina. 
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Introdução 

É de grande importância para o meio social a concretização das prestações mínimas que são 

garantidas pela Constituição da República e que não são efetivadas pelo Poder Executivo. Este 

intercâmbio entre as políticas públicas e a atuação do Poder Judiciário referenda a concessão de tais 

direitos pela via da intervenção. 

A administração pública carece da urgência de consolidar as promessas do legislador para 

que as prestações continuem a manter o equilíbrio entre os poderes da República. Noutro giro, é 

importante salientar que o poder Judiciário atravessa uma fase de excesso de demandas, não só 

impulsionadas pelo fenômeno da globalização, como também pela conscientização do homem 

mediano dos seus direitos fundamentais. 

Para concretizar os direitos fundamentais civis, é necessário não só pautar a aplicação do 

princípio da proporcionalidade para garantia os mecanismos de cidadania contidos na Constituição 

da República de 1988, como também obter veículos de entrega da prestação jurisdicional, eficiente, 

eficaz e célere 

2 A garantía da igualdade e a importancia da mediação 

O ordenamento jurídico compreende de direitos fundamentais que asseguram aos indivíduos 

direitos, garantias e liberdades para a sua manutenção como ser humano e promova a perpetuação 

da sua dignidade. Necessita-se analisar as funções dos direitos fundamentais de dever de proteção, 

seja por normas jurídicas que estabeleçam parâmetros mínimos de prestações positivas, como 

também aquelas obrigações negativas que deduzam a igualdade de oportunidades. No que tange ao 

conceito de igualdade, faz-se imperioso assumir o posicionamento de que a igualdade se releva 

material e formal, sendo ambas permeadas pelo princípio da democracia econômica e social, pautada 

na doutrina de José Joaquim Gomes Canotilho (2002, p. 348). 
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Em outras linhas, o indivíduo na persecução de seus direitos, não terá a sua condição social, 

política e econômica, como mecanismo para a concessão ou não de direitos. Assim, a harmonização 

da igualdade nos direitos fundamentais deve ser delineada pelo Estado, em especial, o Poder 

Judiciário, pela proporcionalidade, para que esta proteção não seja deficiente, muito menos desviada 

por excesso (SARLET, MARINONI, MITIDIERO, 2014, p. 227). Em que pese o escopo 

doutrinário, o tratamento dos direitos fundamentais podem ser formalmente constitucionais e 

materialmente fundamentais. Canotilho (2002, p. 401) ressalta que o Estado na proteção de tais 

direitos não deve atribuir maior ou menor valor, mas sim reconhecê-los. Neste sentido, ainda que se 

análise os direitos fundamentais, como direitos, liberdades ou garantias, a proteção da norma terá o 

ser humano em sua base antropológica como foco de atenção. E, no intuito de consolidar os valores 

avençados na matriz constitucional, tem-se o direito como a normativa inerente ao indivíduo, a 

liberdade como integrante da esfera de defesa do cidadão perante o poder público e a garantia, 

mecanismo processual de defesa adequada ao indivíduo. A partir desta identidade, os direitos 

fundamentais devem ser lidos a partir da noção de dignidade, como a garantia de que o Estado fará 

a proibição de qualquer tipo de discriminação arbitrária e de tratamento diferenciado. Em 

continuidade ao desenvolvimento desta construção, os direitos fundamentais, a igualdade e a justiça 

são valores integrantes da sociedade pluralista, pois o Estado Democrático de Direito tem por 

finalidade a redução das desigualdades e a promoção do vem de todos. É possível analisar que a 

concretização de um direito fundamental é mais plena a partir do momento que o Poder Judiciário 

irá integralizar o direito através da satisfação por um resultado eficaz e poderá o Estado atuar de 

modo a garantir que haja práticas proibitivas a discriminações arbitrárias. Sendo assim, deverá adotar 

a eficácia dos direitos, de maneira igual a todos os interessados, como também garantir os meios 

pelos quais estes direitos serão efetivados. Importante salientar que o homem hodierno busca 

eloquentemente por condições mínimas de existência, pois há uma persecução constante do bem 

estar e o Estado Democrático de Direito o assegura através da igualdade.  

Como quantificar a velocidade ou o tempo ideal que uma prestação jurisdicional que verse 

sobre direitos fundamentais a serem entregues ao jurisdicionado, atendendo aos princípios e 

garantindo o resultado prática pretendido é um desafio lançado pelo legislador constituinte ao Poder 

Judiciário. A melhor sentença pode não sera desenvolvida num processo julgado mais rápido, sendo 

talvez aquela mais proporcional pela sua eficácia na solução do contingente de direito e na 

problemática social que permeia o caso. Há duas medidas que devem ser consideradas na 

acomodação social do conflito: De um lado, é necessário entregar o direito fundamental perquirido 

pelo indivíduo; do outro, a resolução do conflito. Se um ponto pondera a concretização da cidadania 

pela entrega de uma parcela mínima do direito, no outro, ponderam-se as relações sociais que 

precisam ser resolvidas com a intervenção do Estado numa máquina judiciária que está 

sobrecarregada por processos judiciais de diversas categorias e que não serão solucionados dentro de 

um tempo razoável sem observar a conexão rompida que motivou a interposição daquela demanda 

judicial. O Estado Democrático de Direito vem entregar aos indivíduos direitos mínimos que são 
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efetivados a partir de uma prestação jurisdicional. Este se tornou um dos pontos de discussão dos 

doutrinadores, em especial no que se refere à jurisdição constitucional, pelo fato de que o poder 

público busca a solução otimizada para o acervo de processos que tramitam no Poder Judiciário, 

onde se oferece possibilidades jurídicas múltiplas para a solução (ALEXY, 2007, p. 295).  

Neste contexto, cabe sopesar o valor que será atribuído à mediação, como mecanismo 

judicial de resposta aos conflitos sociais. Se a todos é garantida a prestação jurisdicional célere e eficaz, 

sendo a mediação um método que não está associado à resposta imediata, poderá ser uma via que 

satisfaça o direito fundamental por restabelecer o diálogo. Por um lado, a Constituição de 1988 elevou 

à categoria de direito fundamental a inafastabilidade da prestação jurisdicional, sendo que a mediação 

deve ser observada a partir da proporcionalidade, como um meio alternativo para o Poder Judiciário, 

sem deixar de afastar de seu crivo a aplicação de uma decisão acomodadora para o conflito que não 

só responde ao problema, como também assenta o dilema surgido entre os partícipes deste processo. 

Para melhor fundamentar esta posição que assume a mediação como método proporcional para 

assegurar uma prestação jurisdicional eficiente, parte-se da formulação deduzida por Robert Alexy 

(2007, p. 295), que traduz que a interpretação de direitos fundamentais é o mecanismo pela qual a 

ponderação ou pesagem realiza o seu papel social. Assim poderá deduzir se o acesso à prestação 

jurisdicional através da mediação irá satisfazer a entrega do resultado prático pretendido, pois não 

possui como pólo de atuação a celeridade, e sim o problema que deu origem à violação ao direito 

fundamental. Como referencial ao problema da prestação jurisdicional eficaz numa sociedade 

eminentemente de cultura de massa, é necessário apresentar a posição de Vicente de Paulo Barreto 

(2005, p.156), que sincroniza a morosidade do Poder Judiciário como uma questão de 

responsabilidade do poder público, em detrimento de uma diferença socioeconômica, com a 

conscientização dos indivíduos sobre seus direitos. Neste viés, é oportuno avençar que a morosidade 

do Poder Judiciário é causa de afastamento dos indivíduos da perquirição dos seus direitos 

fundamentais violados, sendo também causa de discriminação por parte do poder público a quem 

não possui condições sociais, econômicas e culturais para buscar uma solução privada a exemplo da 

arbitragem. A necessidade de se nivelar as diferenças econômicas e sociais é uma hodierna busca da 

organização burocrática para satisfazer as demandas da máquina administrativa do Estado. Instituída 

como meio de responder ao moderno conceito de democracia de massa, cumpre formular aqui a 

hipótese de ser a mediação um meio desigual para o fim adequado e exigível para o conflito, em 

paráfrase a Canotilho (2002, p. 1280) quando põe em análise a existência de legitimidade para esta 

forma de tratamento diferenciado e que a mediação é um meio adequado e necessário para se atingir 

a finalidade de composição de conflitos numa medida proporcional ao que se busca obter – a 

prestação jurisdicional. Para buscar meios de responder a estas formulações é preciso conhecer a 

mediação como mecanismos de concretização de direitos. 

3. Mediação como garantía de direitos  

O homem mediano tem a estrita necessidade de estar inserido numa sociedade constituída 

por paradigmas, como se visualiza no ambiente acadêmico, no núcleo religioso, ou até mesmo no 
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local de trabalho, posição assumida a partir do posicionamento de Aurélio Wander Bastos (2012, p. 

174) formulado acerca da análise de fatos sociais resultantes das culturas massificadas pela pluralidade 

de informações, contratos e relações jurídicas que são despejados sob a mesma forma. Traduzindo 

na expressiva forma de desenvolvimento do direito (BASTOS, 2012, p. 175), este movimento, vai 

conduzir o indivíduo a uma posição beligerante para que o mesmo se sinta inserido na proteção de 

sua cidadania, alcançando seu direito ao acesso à Justiça. Na visão deste indivíduo, conseguir sua 

cidadania está no sentido de preterir a negociação, a composição pacífica das controvérsias, a alcançar 

uma lide com a obtenção de uma prestação jurisdicional, a fim de valorar a Justiça da decisão, como 

se fosse um troféu. Como encontrar o equilíbrio para este homem moderno, submetido a uma carga 

de litigiosidade excessiva pelas mazelas sociais, sem que se sinta inferior pela opção aos meios 

alternativos de solução de conflitos, posto que um dos propósitos básicos da lei seja resolver o 

conflito, e a solução do conflito geralmente envolve a limitação da autonomia de alguém (SIMON, 

2001, p. 45).   

A pretensão não é a apresentação de um resultado qualquer, mas sim uma resposta social 

para os conflitantes e esta posição assumida pelos autores encontra respaldo em Humberto Dalla 

Bernardina de Pinho que assegura a mediação é um trabalho artesanal (2005, p. 112). A qualidade do 

resultado na mediação é que produz o diferencial, segundo Morais e Spengler (2012, p.16), como 

perspectiva de um método de solução do processo, através de mecanismos mais céleres, é fruto do 

resultado do Projeto de Florença, feito no final da década de 1970, por Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth, ao diagnosticar grandes entraves à justiça, visto que os processos se encontravam presos ou 

embaraçados prejudicando a entrega da solução final. Em três vias distintas percebeu-se que a 

prestação jurisdicional teria aplicação mais eficaz e plena se fosse resolvida por métodos alternativos 

de solução de litígio; por interesses coletivos e possibilitando ao maior número de pessoas 

hipossuficientes possível o acesso à justiça. Este artigo tratará especificadamente da mediação como 

um mecanismo de resolução de conflitos que confere eficácia e celeridade na medida em que atinge 

o principal ponto da grande maioria dos litígios. Em franca oposição à cômoda ideia de que é mais 

fácil elaborar uma sentença do que pacificar os litigantes (WATANABE, 2005, p. 687). 

Mediação, como parte integrante do processo judicial ou como um processo extrajudicial de 

resolução de conflitos, se concretiza pela condução por terceiro imparcial, que dá assistência às 

pessoas em conflito, com a finalidade de que possam manter uma comunicação produtiva à procura 

de um acordo possível para elas. Cappelletti e Garth (1988, p. 12) ressaltam que a ciência jurídica 

deve pensar nos objetivos e métodos que proporcionem o acesso a justiça não só através das técnicas 

processuais, mas também em outras vias. Tem um desenvolvimento lógico e organizado, 

constituindo uma etapa pré-processual com a utilização da figura do mediador. Mas, frise-se, não 

colide, nem compete com o mesmo, sendo mais um meio de resolução de conflitos. Paulo Cesar 

Pinheiro Carneiro (Wambier T., 2015, p. 65) ao comentar o parágrafo 3º artigo 3º da Lei Federal 

13.105, de 16 de março de 2015, diz que a mediação tem por objeto diminuir a quantidade e o tempo 

de duração dos processos. Segundo Humberto Dalla Bernardino de Pinho (2012, p. 883), entende-se 
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a mediação “como o processo por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial que irá 

contribuir na busca pela solução do conflito”. É importante destacar que esse terceiro não tem missão de 

decidir, nem a ele foi dada autorização para tanto, ele apenas auxilia as partes na obtenção da solução 

consensual. A mediação por este prisma deve ser compreendida como o viés de comunicação e vem 

sendo referendada na Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015, com a equiparação da condição do 

mediador judicial a auxiliar da justiça, regrada nos artigos 165 a 175, a promoção de solução 

consensual do litígio uma marca neste Código (MARINONI, 2015, p.97).  

3. Conclusão  

A Constituição da República preconiza o esforço comum entre Estado e sociedade civil na 

solução dos conflitos decorrentes das relações sociais, mantendo assim uma intersecção entre a 

jurisdição exercida através do Poder Judiciário e a adoção de mecanismos alternativos para a obtenção 

da pacificação de celeumas. Este pensar no homem inserido na Constituição se confere por igualdade 

de tratamento a pessoa jurídica que recebe o tratamento em idêntico quilate. Se cabe ao Estado dizer 

o Direito, às pessoas físicas ou jurídicas, cabe buscar métodos de sua efetivação sem desconstruir a 

garantia constitucional de obter uma prestação jurisdicional quando seu direito for lesado ou sofrer 

ameaça.  

É fato que a Constituição da República não se trata de um somatório de normas postas em 

vigência ao dispor do Estado (FREIRE JUNIOR, 2005, p. 89), tendo por finalidade compreender as 

necessidades decorrentes da regulamentação das práticas modernas e globalizadas, sendo cabível fixar 

a ponderação dos direitos fundamentais amalgamados na Carta sem deixar de atender ao mínimo 

existencial de que cada indivíduo resguardado efetivamente necessita e busca.  

É através de uma prestação jurisdicional capaz de atender às necessidades do indivíduo, 

garantindo o acesso democrático às políticas públicas em estado de igualdade, que torna possível o 

acesso ao Poder Judiciário para uma singular parcela do que realmente significa o acesso à Justiça. O 

engessamento do Poder Judiciário com planejamento estruturalmente burocratizado para gerar a 

maior parcela de confiabilidade possível por parte do indivíduo para que não recaia o descrédito na 

sua atuação, fez com que houvesse um prolongamento excessivo na entrega da prestação final. A 

partir das ondas renovatórias do Projeto de Florença, pode-se pensar em formas que atingissem o 

resultado prático pretendido sem enfrentar a jornada de um processo civil clássico, dentre os quais 

os mecanismos alternativos de solução de conflitos. 

O presente artigo ocupou-se da mediação, cujo recorte se funda na solução consensual de 

litígios como método de pacificação social, garantindo uma rápida resposta, com o menor custo e a 

satisfação para ambas as partes envolvidas e rompendo a ideia concreta de que é mais eficaz uma 

sentença judicial do que a acomodação de quem é parte direta do conflito. A sociedade massificada 

reclama aspectos imanentes à democracia com a introdução de estruturas atinentes a prestação de 

políticas públicas capazes de otimizar o resultado das promessas de bem estar social feitas pelo Estado 

Democrático de Direito. O Poder Judiciário, como campo de solução de conflitos, deve estar sensível 
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às convergências entre os Poderes e a realização da paz social num patamar mais dialogal do que 

belicista, pela via da mediação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para uma correta compreensão do conceito de acesso à Justiça em Portugal é necessário 

contextualiza-lo, pois é um paradigma indissociável da caraterização do Estado Social, e aquela que 

mais afeta a relação entre os cidadãos e o sistema judicial e processual, pelo custo elevado que acarreta 

à maioria dos cidadãos. Por outro lado, as reformas judiciais não se mostram adequadas e eficazes no 

combate ao desinteresse e desacreditação da Justiça por parte dos cidadãos, e mostram-se impotentes 

na razoabilidade das decisões. Os critérios na organização judiciária levam ao distanciamento e ao 

descrédito da população. Apesar da implementação de meios tecnológicos como correio eletrónico, 

julgamentos por videoconferência, redes de computadores entre tribunais e instituições, e existir 

maior cooperação entre elas, não se tem verificado maior razoabilidade na resolução de litígios. Além 

disso, verifica-se uma Justiça cada vez mais lenta na tomada de decisões, que impede, penaliza e 

agrava ainda mais a decisão do uso do sistema judicial. A concentração dos serviços em grandes 

tribunais afasta os cidadãos na medida em que se concentram nos grandes centros, desfavorecendo 

as classes mais carenciadas. Tudo isto determina uma cada vez maior alienação ao sistema judicial, 

em clara violação do artigo 6.º n.º 1 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que consagra 

a todos os cidadãos "o direito de ter a sua causa tratada (...) dentro de um prazo razoável".  

 

2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O Legislador Constituinte português determinou a necessidade da existência de Direitos 

Fundamentais como verdadeiras garantias constitucionais que se impõem tanto ao legislador como 

ao aplicador do direito. Os chamados Direitos Fundamentais são uma expressão que “designa as 

situações jurídicas fundamentais das pessoas”717 reconhecidas na Constituição da República 

Portuguesa (CRP). Sendo um documento escrito, a Lei Fundamental organiza e legitima a 

consagração dos Direitos e Liberdades Fundamentais, e regula o Estado e a Sociedade com dignidade 

                                                        
717 ALEXANDRINO, José de Melo, Direitos Fundamentais: Introdução Geral, Princípia Editora, 2007, p. 30. 



476 

 

e soberania constitucionais. Segundo GOMES CANOTILHO718, os Direitos Fundamentais foram 

pensados pelo legislador constituinte para todos os cidadãos numa relação com o Estado, já que 

todos são titulares de Direitos Fundamentais consagrados na Constituição. 

A primeira parte do art.º 18.º n.º 1 da CRP determina que os preceitos constitucionais são 

diretamente aplicáveis, ou seja, são de execução imediata. A Constituição assume, assim, “o cerne dos 

princípios materiais adoptados por cada Estado em cada fase da sua história, à luz da ideia de Direito, 

dos valores e das grandes opções políticas que nele dominem”719. 

Os direitos fundamentais, são, portanto, normativos fundamentais que se impõem como 

basilares do próprio Direito e do indivíduo em sociedade. Pelo art.º 266.º da CRP os órgãos e agentes 

do Estado estão subordinados à Constituição. Indicam o dever ser720 que se impõe aos seus 

destinatários e aplicam-se e reajustam-se uns aos outros numa orientação direta a uma concreta 

situação, e norteiam o preenchimento de vazios. A Administração Pública deve obediência legal a 

estes princípios que limitam e orientam diretamente a sua atuação, seja no plano externo com os 

cidadãos, seja num domínio interno e tem a sua aplicação prática no domínio do exercício dos 

poderes públicos721.  

A Constituição da República Portuguesa é, assim, o componente máximo na proteção 

garantística dos Direitos dos cidadãos. Com isto, torna-se crucial demarcar os princípios que norteiam 

a criação e aplicação de custas processuais para um melhor entendimento e da necessidade de 

determinar da legalidade e a influência exercida naquilo que representa o acesso à Justiça. 

A atuação do Estado está, assim, subordinada aos preceitos e à ideia de proteção da Justiça, 

que “implica a submissão de princípios gerais de direito, à Constituição, a normas internacionais, a 

disposições de carácter regulamentar, a actos constitutivos de direitos”722. A não verificação destes 

pressupostos determina uma condenação pelos tribunais superiores que interpretam e aplicam a lei 

de acordo com essa atuação, tendo em linha de conta os preceitos constitucionais e restante 

ordenamento jurídico. Mesmo estando na situação de aplicação da lei, se esta conduzir a uma situação 

injusta, a Administração deve ponderar os interesses de justiça material e escusar-se à sua aplicação 

quando o resultado for manifestamente injusto, e restringir direitos subjetivos na medida do 

estritamente necessário de forma a não pôr em causa as expectativas dos cidadãos. Esta atuação deve 

sempre respeito aos Princípios Constitucionais e interesses legalmente protegidos. Tal como indica 

o art.º 266.º da CRP, a Administração visa a prossecução do interesse público e está vinculada à 

Constituição e “ao respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos”. 

 

 

                                                        
718 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 2003, p. 

416. 
719 MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, Tomo II, 3.ª ed., Coimbra Ed., 1991, p. 11. 
720 GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito Constitucional, Vol. II, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2013, p. 624. 
721 Cfr. SOUSA, Domingos Pereira de, Direito Fiscal e Processo Tributário, 1.ª ed., Coimbra Editora, 2013, p. 79. 
722 SOUSA, Domingos Pereira de, Direito Fiscal e Processo Tributário, 1.ª ed., Coimbra Editora, 2013, p. 81. 
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3. O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA E AOS TRIBUNAIS 

 

O direito fundamental de acesso aos tribunais é concebido numa missão: o direito de defesa 

perante os tribunais e exigir proteção perante a violação de direitos. No entanto, o conceito de acesso 

à justiça ultrapassa o simples acesso ao julgamento, pois o acesso à justiça tem um significado bem 

mais abrangente. O acesso à ordem jurídica abrange o direito à informação, o direito a uma Justiça 

organizada no sentido da obtenção e realização da justiça adequada e atempada, e o direito de acesso 

aos instrumentos capazes de promover a tutela efetiva de direitos. 

Na verdade, o Estado detém o monopólio na justa e adequada defesa do cidadão, e, dessa 

forma, terá de ser o Estado a garantir o acesso a estes mesmos direitos. É no art.º 20.º da CRP que 

se consagra o direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva, como garantia imprescindível 

na proteção dos direitos fundamentais, sendo, ele mesmo, um direito fundamental e estruturante do 

estado de direito. 

“O direito de acesso aos tribunais compreende desde logo um direito a prazos razoáveis de 

acção ou de recurso, proibindo prazos de caducidade exíguos do direito de acção ou de recurso”723. 

O direito de acesso aos tribunais concretiza-se também através do direito a uma decisão judicial sem 

dilações indevidas, sendo uma dimensão ineliminável do direito a uma tutela judicial efectiva. As 

partes formais num processo judicial em tramitação têm o direito de obter do órgão jurisdicional 

competente uma decisão dentro dos prazos legais pré-estabelecidos, ou, no caso de esses prazos não 

estarem fixados na lei, de um lapso temporal proporcional e adequado à complexidade do processo. 

Os mesmos autores assumem que “a garantia da via judiciária consiste no direito de recurso a um 

tribunal e de obter dele uma decisão jurídica sobre toda e qualquer questão juridicamente relevante. 

Este direito ao tribunal e à decisão judicial pressupõe, entre outras coisas, (a) uma obrigação estadual 

de criação de tribunais e de os colocar suficientemente próximos dos cidadãos para os tornar 

acessíveis; (b) uma obrigação dos tribunais de conhecerem em tempo útil das questões que lhes sejam 

submetidas; (c) uma protecção judicial sem lacunas, não podendo a repartição da competência 

jurisdicional pelos vários tipos de tribunais deixar nenhum espaço sem cobertura”. Isto, pois, “o 

reconhecimento do direito de recorrer aos tribunais seria meramente teórico se não se garantisse que 

o direito à via judiciária não pode ser prejudicado pela insuficiência de meios económicos. Incumbe 

à lei assegurar desta norma constitucional, não podendo, por exemplo, as custas judiciais ser de tal 

modo gravoso que torne insuportável o acesso aos tribunais, ou as acções ou recursos estarem 

condicionados a cauções ou outras garantias financeiras incomportáveis”724. 

Na opinião de CANOTILHO725 “A existência de processos céleres, expeditos e eficazes (...) é 

condição indispensável de uma protecção jurídica adequada”. Todos têm direito a uma decisão 

                                                        
723 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, anotação ao art.º 

20.º, Coimbra Editora, 1993, p. 162. 
724 Idem, Ibidem. 
725 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, Almedina, 5.ª ed., 1991, p. 667. 
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judicial em prazo razoável e mediante processo equitativo, em cumprimento ao art.º 20.º n.º 4 da 

CRP. 

 

4. AS CUSTAS PROCESSUAIS 

 

No que respeita à determinação com os custos no acesso à Justiça, tem o Tribunal 

Constitucional assumido726 que “na fixação das custas judiciais, há-de, pois, o legislador ter sempre 

na devida conta o nível geral dos rendimentos dos cidadãos de modo a não tornar incomportável 

para o comum das pessoas o custeio de uma demanda judicial, pois se tal suceder, se o acesso aos 

tribunais se tornar insuportável ou especialmente gravoso, violar-se-á o direito em causa”. Neste 

entendimento o legislador poderá exigir sempre o pagamento de custas judiciais, sem que isso 

signifique uma redução do direito de acesso aos tribunais. No entanto, esta liberdade de aplicação de 

taxas e custas está circunscrita ao “limite que é o da justiça ser realmente acessível à generalidade dos 

cidadãos sem terem que recorrer ao sistema de apoio judiciário”727. Isto porque o sistema de apoio 

judiciário visa o acesso aos tribunais apenas dos mais carenciados a nível económico, e não a quem 

aufere médios rendimentos, sendo nestes últimos casos recusado. 

De qualquer modo, todas as decisões legislativas obedecem aos critérios constitucionais, assim 

como a criação de taxas que determinam o custeamento e o funcionamento da Justiça. E estas 

decisões serão consideradas inconstitucionais “quando inviabilizem ou tornem particularmente 

oneroso o acesso aos tribunais para o cidadão médio”728. 

As custas processuais correspondem ao preço da prestação do serviço público de justiça nos 

tribunais portugueses. O problema dos custos com a resolução de litígios não se confunde nem se 

esgota apenas nas custas judiciais propriamente ditas. As custas judiciais representam a conta final 

dos encargos de qualquer iniciativa judicial, onde a taxa de justiça é o principal elemento. O atual 

Código de Processo Civil (CPC), no seu art.º 529.º, determina que o conceito de custas abrange a 

taxa de justiça, os encargos e as custas de parte, conceito já usado anteriormente pelo Código das 

Custas Judiciais e que se mantém no atual Regulamento em vigor.  

Assim, o acesso à Justiça é feito através do pagamento de taxas. Nos termos do art.º 4.º da 

LGT, a taxa é a contrapartida pela utilização de um serviço público, neste caso da utilização do serviço 

de Justiça. Trata-se, portanto, da contrapartida do serviço concretamente prestado, de forma 

obrigatória e bilateral.  

De modo geral, o conceito de custas processuais pretende enquadrar os custos que cada 

processo comporta, o que corresponde a uma forma de financiamento dos tribunais, e da distribuição 

dos custos da Justiça pelos vários utilizadores que a ela recorrem.  

                                                        
726 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1182/96, de 20-11-1996, disponível em www.dgsi.pt. 
727 Ibidem. 
728 Ibidem. 
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Por isto mesmo, representa um fator a ter em conta na definição da estratégia processual, a 

qual pode eventualmente determinar pela litigância ou pela não litigância.  

 

5. A TAXA DE JUSTIÇA CÍVEL NO REGULAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS 

 

A definição de taxa de justiça constante no art.º 6.º n.º 1 do RCP é aquela que “corresponde 

ao montante devido pelo impulso processual do interessado”. Trata-se, portanto, do valor devido a 

cada interveniente processual e em cada processo como contrapartida pela prestação do serviço 

judicial729. O conceito vem ainda definido no art.º 529.º n.º 2 do CPC que refere que a taxa 

corresponde ao montante devido pelo impulso processual de cada interveniente no processo, sendo 

fixado em função do valor e da complexidade da causa, nos termos do Regulamento e das Tabelas 

anexas ao mesmo. De salientar que as normas constantes no RCP aplicam-se aos processos que estão 

sujeitos a custas, incluindo cada ação, execução, incidente, procedimento cautelar ou recurso, corra 

ou não por apenso730. 

O valor da taxa de justiça é tendencialmente fixo, determinado no âmbito das tabelas 

constantes do Regulamento das Custas Processuais. No entanto, nem sempre é um valor fixo, 

situações há em que a taxa é variável. Encontram-se nesta situação os incidentes e procedimentos 

anómalos e outros incidentes previstos na Tabela II e ainda as ações de valor superior a €275.000,00. 

O valor inicialmente pago é o valor mínimo, fixado entre 1 e 3 UC, embora não se compreenda 

qual o critério usado para esta determinação ao caso concreto. Além disso, a final, o valor pode atingir 

os montantes máximos previstos na Tabela II anexa ao RCP. 

O juiz pode ainda fixar o pagamento de um complemento de taxa de justiça, e atribuir à causa 

um novo valor, superior ao máximo estabelecido para a linha do valor anterior da tabela 

correspondente, devendo as partes liquidar o complemento estabelecido para a nova taxa de justiça, 

a efetuar após a notificação da decisão, ou a final. 

Nas causas em que haja reconvenção e o valor se torne superior ao estabelecido pelo autor e 

ultrapasse o valor correspondente estabelecido na tabela, deverá ser liquidado o valor da diferença, 

tanto pelo autor, como pelo réu. No caso de reconvenção ou intervenção principal, só é devida taxa 

de justiça suplementar quando o reconvinte deduza um pedido distinto do autor. 

A taxa de justiça é então o valor que cada interveniente deve prestar como contrapartida do 

serviço judicial prestado, calculado nos termos das tabelas anexas ao Regulamento em vigor, e 

liquidada através da emissão de um documento único de cobrança (DUC). 

As taxas, são devidas a favor do Estado. Como já vimos, existe um caráter sinalagmático que 

assenta em duas prestações recíprocas: o uso de bens públicos e a contraprestação financeira.  

                                                        
729 COSTA, Salvador da, Regulamento das Custas Processuais – Anotado e Comentado, 3.ª ed., Coimbra, Almedina, 

2009, p. 16. 
730 Cfr. Art.º 1.º do RCP. 
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O principal objetivo para a cobrança de tributos é a obtenção de receitas para satisfação das 

necessidades públicas. Todo este sistema implica a transferência para o Estado de recursos dos 

contribuintes, sejam individuais ou coletivos, e originam quatro tipos de custos: custos de redução da 

capacidade económica, de eficiência, administrativos e de cumprimento. A redução da capacidade 

económica evidencia-se pelo pagamento dos tributos, impondo um sacrifício. No entanto, terá de se 

ter em linha de conta os benefícios obtidos através desses mesmos pagamentos. Os custos derivados 

da eficiência estabelecem comportamentos económicos que se configuram como um desincentivo a 

escolhas de consumo e de produção. Os custos administrativos são aqueles necessários com o 

funcionamento, e com a contratação de pessoal e material para a cobrança de impostos. Quanto aos 

custos de cumprimento são as despesas que os próprios contribuintes assumem no cumprimento e 

pagamento dos tributos731. 

O uso dos bens públicos e os encargos com a sua manutenção e disponibilização demarcam a 

verdadeira dificuldade na atribuição de um valor correto e adequado732 da taxa. Daí ser um desafio 

em matéria jurídica, fiscal e de finanças públicas a determinação do seu quantitativo, que se exige 

especificamente como certa, mas de caráter proporcional733. De qualquer modo, a determinação do 

valor da taxa terá sempre de assentar na sua proporcionalidade numa relação com o benefício 

proporcionado pelo serviço prestado, ou mesmo mediante o custo suportado pelo Estado com a 

utilização do bem público. Mas não de acordo com a capacidade contributiva de quem a suporta. 

“Assim, não basta uma qualquer desproporção entre a quantia a pagar e o valor do serviço prestado, 

para que ao tributo falte o carácter sinalagmático. Será necessário que essa desproporção seja 

manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade pressuposta na relação 

sinalagmática”734. Isto, porque, além de tudo, a determinação da taxa de justiça terá sempre de ter em 

conta a respetiva determinação no processo judicial, com o concreto ato praticado pelas partes 

envolvidas. 

O reconhecimento de que o acesso aos tribunais e à Justiça tem uma tutela jurisdicional efetiva 

não terá o devido crédito se não existir a sua dimensão prática. Isto significa que o Estado é quem 

detém os meios e a forma a evitar a sonegação da Justiça por motivos de insuficiência económica. 

Não podemos contar aqui apenas com a existência de um apoio judiciário capaz de abarcar todas as 

situações de insuficiência em todas as classes económicas. Será então que podemos entender que as 

limitações económicas sejam entendidas como uma restrição da prestação de um Direito 

Fundamental? A resposta parece-nos simples. A criação e o funcionamento dos tribunais colocam à 

disposição dos cidadãos uma justiça cada vez mais cara, apesar de assumirmos que a Justiça não terá 

de ser, obrigatoriamente, gratuita. Além disso, uma Justiça com custos demasiado elevados 

condiciona a sua procura e a sua dimensão prática. Apenas garantindo uma Justiça para todos é que 

                                                        
731 FLORES, Cidália Maria da Mota, Quanto Custa Pagar Impostos em Portugal?, Almedina, Coimbra, 2008, p. 25. 
732 SOUSA, Domingos Pereira de, Direito Fiscal e Processo Tributário, 1.ª ed., Coimbra Editora, 2013, p. 31. 
733 Cfr. Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 274/2004 e n.º 471/2007, disponíveis em www.dgsi.pt. 
734 Cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 115/2002, disponível em www.dgsi.pt. 
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se poderá garantir uma correta observação da Constituição que detém os princípios basilares do 

Estado de Direito, como sejam a Proporcionalidade e o Acesso aos Tribunais.  

Tanto o sistema judicial como o sistema tributário requerem um regime específico que assegure 

todas as garantias de um processo equitativo, de forma a garantir todos os benefícios que se 

pretendem alcançar, motivo pelo qual são considerados interesses constitucionalmente consagrados 

e protegidos. Assim, deve-se procurar o equilíbrio entre a segurança e o seu custo, de forma a garantir 

uma distribuição justa. A exigência da equidade processual é a forma de garantir uma tutela judicial 

efetiva. O que se pretende obter é o equilíbrio entre o preço praticado e a realização da Justiça. De 

forma a que o cidadão não se sinta ameaçado por um legislador que “joga” com a lei, e que a torne 

mais desgastante que o próprio erro que pretende corrigir. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A problemática do acesso à Justiça vai, então, muito mais além das custas processuais, mas 

também no acesso a um processo justo e adequado onde se acautele as garantias processuais 

equitativas num quadro com uma decisão eficaz. Dado o facto de o Estado assumir 

constitucionalmente essa garantia, é sua função permitir essa adequada Justiça e permitir o acesso aos 

tribunais e à sua função jurisdicional na eficácia da decisão justa. Já sabemos que a nossa Constituição 

não determina a existência de uma justiça gratuita. É o próprio Tribunal Constitucional quem tem 

vindo continuamente a referir que o legislador pode determinar um sistema de garantias processuais 

com um preço justo. 

A determinação dos custos com os processos judiciais é complexa. Estes custos estão muitas 

vezes dependentes de atos e intervenção de terceiros. Além disso, não existe previsibilidade na 

decisão final, pois encontra-se relacionada com critérios subjetivos, como a simplicidade ou 

complexidade, e não permitem a sua verificação até ao fim do processo. Cada processo é diferente 

do outro e não podemos tomar cada medida como generalista. Em cada demanda pode ser 

encontrada variadas medidas necessárias à prossecução da causa, mas que não permitem saber, de 

antemão, os custos que poderão ser alcançados. Nomeadamente, as cartas rogatórias e peritagens 

podem tornar um processo demasiado custoso em relação ao que as partes podem dispor. 

Têm existido algumas tentativas de modernização e simplificação dos diversos regulamentos, 

mas persiste a complexidade. A lei portuguesa tem sido lenta na reorganização dos meios judiciais, e 

não tem sabido lidar com as necessárias alterações para quem procura e necessita de clareza e 

transparência. 

Ao assumirmos que a incerteza e a dificuldade no pagamento das taxas de justiça dificultam o 

acesso à Justiça, podemos concluir que os cidadãos hesitam no recurso aos tribunais e em invocar 

judicialmente os seus direitos. Estes valores são manifestamente exagerados e impraticáveis, seja para 

o cidadão de médios recursos, seja para pequenas/médias empresas que queiram fazer valer os seus 

direitos e interesses no tribunal.  
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A situação torna-se impraticável pelo facto de que, na dificuldade de acesso aos tribunais, 

deixarem de ser intentadas as ações/recursos, o que gera, consequentemente, um descrédito por parte 

dos cidadãos que à partida desistem da sua demanda. O aumento das taxas processuais, aliada à 

lentidão na decisão processual, determinam a quebra nos compromissos assumidos, que dessa forma 

deixam, também, de cumprir as suas obrigações e compromissos, tanto para outros particulares, 

como perante organismos públicos, o que provoca um aumento das despesas do próprio Estado com 

a manutenção da máquina judicial. 

Esta tem sido, aliás, uma problemática que tem preenchido a agenda na atualidade, e também 

um ponto marcante nos discursos dos agentes envolvidos na construção da nossa sociedade. De 

referir aqui o discurso da Bastonária da Ordem dos Advogados aquando da abertura do ano judicial 

2016/2017, onde salienta que os custos com o processo judicial são manifestamente 

desproporcionais aos rendimentos das famílias. Destaca-se, portanto, um balanço muito negativo no 

que respeita às taxas de justiça, que são uma verdadeira sonegação da Justiça. Isto porque afasta os 

cidadãos dos tribunais, já em si sobrecarregados com cortes salariais, e são impossibilitados de exercer 

os seus direitos, por motivo de não conseguirem fazer face a custas elevadas e desproporcionais aos 

seus rendimentos735, o que impede o acesso democrático aos seus direitos fundamentais de Justiça. 

O cidadão ao pretender fazer valer os seus direitos em tribunal, apenas o poderá fazer através 

da intervenção do Estado. Isto porque, é o Estado quem tem o poder de atuar para fazer Justiça. 

Porque se trata de um interesse essencial, constitucionalmente protegido, o cidadão não tem outra 

opção senão a de recorrer aos tribunais para ver realizada a Justiça. 

Se a taxa não observa o princípio da equivalência, é claramente desproporcionada por não se 

encontrar em qualquer relação sinalagmática com o custo ou valor da contraprestação. Que, como já 

vimos, não tem necessariamente de corresponder ao valor do custo da contrapartida. Assim, o 

Principio da Proporcionalidade aplica-se à taxa, com conexão entre o meio e o fim a que se destina. 

A questão que se coloca é a de saber se a contrapartida é individualizada. Neste ponto, podemos dizer 

que a taxa é em si, a contrapartida individualizada, na medida em que se recebe algo em troca. Trata-

se, portanto, na fruição da utilidade proporcionada. Estes vários critérios permitem, assim, a distinção 

das prestações, sendo que, à taxa corresponde, então, uma modalidade de sinalagma bilateral, com 

finalidade pública financeira, não sancionatória e de proporcionalidade.  Daqui decorre “a 

especificidade, a individualização, a proporcionalidade e a exigibilidade”736. 

Assim, a jurisprudência em evidenciado três modalidades de contrapartida: 

“- A de serviço administrativa; 

- A da vantagem da utilização individual de um bem público; 

                                                        
735 Cfr. http://observador.pt/2016/08/30/bastonaria-dos-advogados-diz-que-e-urgente-corrigir-entorses-do-

mapa-judiciario/, acedido em 30/08/2016. 
736 SOUSA, Marcelo Rebelo de, Parecer de Direito acerca da constitucionalidade das taxas de criação municipal 
respeitantes a dísticos e anúncios implantados ou afixados nas fachadas dos estabelecimentos de propriedade 
privada, e que se destinem a indicar ou tornar público os nomes dos estabelecimentos ou das respectivas firmas 
ou marcas, Lisboa, 2011, p. 12 

http://observador.pt/2016/08/30/bastonaria-dos-advogados-diz-que-e-urgente-corrigir-entorses-do-mapa-judiciario/
http://observador.pt/2016/08/30/bastonaria-dos-advogados-diz-que-e-urgente-corrigir-entorses-do-mapa-judiciario/
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- A de prejuízo causado a um bem público”737. 

 

A jurisprudência do TC tem sido coerente neste sentido. A necessidade do sinalagma, a 

proporcionalidade, a utilização de bens públicos, e remoção de um obstáculo.  

As taxas têm, assim, uma causa específica de prestação pública cujo custo deve ser suportado 

pelos seus destinatários e não pelos contribuintes em geral. Deste modo, as taxas pressupõem o 

Princípio da Proporcionalidade, que pressupõe a equivalência jurídica entre a prestação e 

contraprestação. Esta equivalência é o benefício específico auferido pelo contribuinte, e só a estes 

deve ser imputado o custo, ainda que não o custo total desse serviço. Isto porque, a equivalência 

jurídica difere da equivalência económica.  

Assim, o não pagamento de uma taxa, quando esta é exigida para início, continuação ou 

conclusão de uma ação, leva à interrupção do serviço. Como resposta temos uma solução na base do 

princípio da proporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, inerente à bilateralidade da taxa. 

Estamos, aqui, portanto, perante um conceito que modera a atuação da taxa. Isto, porque, a 

sua atuação não é correspondente à proporcionalidade em termos de preço. Podem, porventura, os 

valores serem até mais ou menos onerosos para os destinatários consoante a ato a praticar. Como 

estes têm natureza processual diferente, o tributo poderá ter, algumas vezes, correspondência 

económica, ou apenas a correspondência jurídica. Pelo que, podemos concluir que a taxa de justiça 

não tem sempre o mesmo valor jurídico tributário. Isto porque o valor varia consoante o tipo de 

processo, complexidade, e até o momento do seu pagamento. Ou seja, nem sempre tem, na sua base, 

idêntica natureza tributária ou mesmo jurídica, em todas as suas modalidades, nem o mesmo quadro 

dogmático enquanto tributo. 

“O direito de acesso ao direito não é apenas instrumento da defesa dos direitos e interesses 

legítimos. É também elemento integrante do princípio material da igualdade”738. Ao verificar a 

atuação do legislador, parece-nos certo afirmar que estamos perante uma situação que se cifra como 

um obstáculo à realização da Justiça. A consequência é uma cada vez menor procura do sistema, um 

número cada vez menor de entrada de novos processos, e uma menor procura dos serviços de Justiça, 

que acarreta ainda mais problemas do que aqueles que se pretendem resolver. Tudo isto implica um 

atraso, um sentimento de impunidade e um afastamento dos cidadãos numa participação ativa dos 

seus direitos, e numa alienação processual e de justiça, que é um dos pilares do Estado de Direito. 

A falta de segurança e confiança determina uma justiça sem alma, que os cidadãos não 

reconhecem como digna, pelo seu fraco funcionamento, mas também pelo preço excessivo, que 

coloca em causa o seu verdadeiro sentido constitucional. 

Como bem se determina “a Constituição não determina a gratuitidade dos serviços de justiça 

(...) mas o direito de acesso à justiça proíbe seguramente que eles sejam tão onerosos que dificultem 

                                                        
737 Idem, Ibidem, p. 13. 
738 CANOTILHO, J. J. Gomes, MOREIRA Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, anotação ao art.º 

20.º, Coimbra Editora, 1993, p. 162. 
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consideravelmente o acesso aos tribunais, e, em qualquer caso, não pode deixar de haver isenções 

para quem não puder suportá-los sem grandes sacrifícios. Obviamente, o significado das custas e 

demais encargos judiciais depende da condição económica das pessoas; na medida em que o acesso 

aos tribunais e aos actos judiciais não possa ser gratuito, terão os encargos de levar em linha de conta 

a incapacidade dos economicamente carecidos”739. 
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Introdução 

É importante considerar que a violação de direitos humanos deve ser pautada no princípio 

da dignidade da pessoa humana, em especial quando efetivada pelo Estado, num contexto que indica 

não só a proteção dos direitos humanos, mas também a segurança que os indivíduos possam ter num 

comprometimento do Estado em restaurar os direitos violados. O sistema jurídico ocidental atual 

mostrar-se ineficaz, uma vez que os conflitos existentes aumentaram em quantidade e complexidade, 

fica clara a necessidade de novos modelos de resolução de conflitos que de fato viabilizem 

efetivamente o acesso à justiça. 

O objetivo desta pesquisa é a análise dos casos submetidos à Comissão Internacional dos 

Direitos Humanos que se encontram relatados no Informe Anual referente ao ano de 2015.  

Especificamente, visa estudar reparação financeira como compensação às violações de direitos 

humanos, como forma de resultado prático pretendido; observar como se operacionaliza o 

restabelecimento do direito afetado e analisar as medidas de não repetição pelo Estado da ação de 

violação. Por esta via argumentativa, o artigo aborda o tema da solução amigável de conflitos como 

efetivação de Direitos Humanos tendo como objeto de pesquisa a Comissão Internacional de 

Direitos Humanos. No desenvolvimento da pesquisa, busca-se identificar que os padrões beligerantes 

e imperativos contidos na estrutura do modelo jurídico internacional atual devem ser repensados 

levando em conta fatores culturais, econômicos e sociais. Em contraposição, a solução pacífica de 

conflitos traduz não só como meio de acesso à Justiça, mas também de efetivação dos direitos 

humanos. 

O marco teórico é estabelecido na virtude da Justiça, encontrada em Tomas de Aquino, para 

construir a igualdade entre as partes litigantes e assim fixar o princípio da paridade de armas, 

                                                        
740 Mestre em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá. Bacharel em Ciências Jurídicas e Ciências 
Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogada. Professora do Centro Universitário Augusto Motta. 
Professora da Faculdade Mercúrio. Rio de Janeiro/RJ/Brasil. lucianemara@uol.com.br. 
741 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Bacharel em Direito pela Universidade Iguaçu. 
Advogada. Professora da Universidade Iguaçu. Nova Iguaçu/RJ/Brasil. carmencaroline@gmail.com. 



486 

 

necessários aos mecanismos alternativos de solução de conflitos. A metodologia de trabalho se dá 

pela análise qualitativa dos dados obtidos no Informe Anual da Comissão Internacional de Direitos 

Humanos, referente ao ano de 2015. Estrutura-se o trabalho a partir de conceitos doutrinários para 

solução amigável de conflitos, como também a efetivação de políticas públicas destinadas à proteção 

de direitos humanos. 

 

2 MÉTODOS AMIGÁVEIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS A RESTABELECER A  

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 A considerar que no caso das violações de direitos humanos, o Poder Judiciário interno não 

é capaz de efetuar uma resposta célere e a resolução das celeumas precisa ser cada vez mais rápida, o 

que as torna massificadas, insatisfatórias e pouco efetivas, não cabendo espaço para a análise do caso 

concreto e significação da norma. A solução amigável de conflitos na seara da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos aplica ao trabalho de conscientização para a resolução do 

conflito de maneira autônoma e independente, está amparado no tripé: vontade das partes em chegar 

a uma solução amigável; o cumprimento das medidas de reparação que integram o acordo e a garantia 

ao respeito dos direitos humanos reconhecidos pelos acordos internacionais. Efetivando, por este 

método amigável, o princípio da dignidade da pessoa humana na concepção kantiana, sendo o 

indivíduo um fim em si mesmo, autônomo e socialmente participativo. 

Como dever de submeter periodicamente suas atividades a Assembléia Geral da Organização 

dos Estados Americanos, dando ciência e publicidade internacional aos atos e manifestações do 

tribunal, este trabalho se concentra na observação das violações de direitos humanos previstos na 

Convenção. Esta comunicação dá respaldo ao dever funcional da Assembléia Geral respaldar a 

proteção dos direitos humanos, atuando não só com o caráter punitivo, mas também inspecionando 

os Estados membros. A sentença de reparação ou ressarcimento tem a finalidade de indicar que o 

Estado membro falhou no cumprimento da sentença emitida ou se mostra resistente ao seu 

cumprimento.  

 

2.1 UMA ABORDAGEM SOBRE SOLUÇÃO 

PACÍFICA DOS CONFLITOS 

 

A Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio de informe realizado pelo Grupo 

de Trabalho Especial de Reflexão, manifestou interesse no fortalecimento da solução amistosa dos 

conflitos no âmbito da Comissão, que tem um capítulo dedicado exclusivamente a esse 

procedimento, o que demonstra a importância da mediação, aqui colocada em âmbito mais amplo 

como mecanismo de resolução pacífica de conflitos, e a necessidade da Comissão ocupar uma posição 

ativa no sentido de facilitar as negociações e fiscalizar o cumprimento dos acordos realizados, sendo 

visto como uma alternativa à resolução por meio judicial. Sendo assim, foi criada uma unidade 
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especializada em soluções amigáveis, com a elaboração de um diagnóstico de práticas atuais sobre o 

processo de resolução amistosa e treinamento de pessoal da Secretaria Executiva de Resolução 

Alternativa de Conflitos, com a confecção de um protocolo, ou seja, um procedimento facilitador do 

processamento das soluções amistosas, elaborado a partir de um estudo dos 106 (cento e seis) 

informes de solução amistosa aprovados pela Comissão de 1985 até 2012, além da coleta de 

informações por meio de questionário proposto para organizações da sociedade civil e experts em 

solução alternativa dos conflitos, publicado na página da internet da Comissão de 31 de outubro de 

2011 até 09 de janeiro de 2012. 

A partir desde documento, a Comissão pôde identificar que o êxito da solução amigável 

depende muito da informação que as partes possuem sobre o procedimento em si e as alternativas 

que possuem para resolver seus litígios de modo a obter uma reparação justa, o que, como dito em 

seção anterior, leva de fato à efetivação da dignidade da pessoa humana na medida em que permite 

paridade de armas e igualdade entre as partes. Sendo assim, um dos principais desafios seria levar tais 

informações às partes de maneira simples e acessível aos usuários do Sistema, razão pela qual elaborou 

o informe que serve de base para este artigo, de modo a divulgar o êxito obtido por meio dos 

mecanismos de resolução amistosa dos conflitos, com a ideia de servir de guia para os Estados e 

partes sobre as práticas realizadas ao longo das três décadas de existência.  

O Caso “Velasquez Rodríguez versus Honduras” demonstra que nem sempre a postura de 

adoção das medidas de solução amistosa foi aplicada para todos os casos apresentados para a 

Comissão interamericana. No caso, o governo de Honduras entendeu que o procedimento de 

resolução pacífica seria obrigatório. Em sua defesa, a Comissão alegou a falta do caráter imperativo 

do procedimento, além da ausência de cooperação e reconhecimento da violação por parte do 

governo de Honduras, bem como a impossibilidade de restituição dos direitos violados. Percebe-se 

então que houve um grande avanço e aperfeiçoamento do mecanismo desde então para que pudesse 

ser aplicado ao maior número possível de casos, bem como uma mudança no perfil dos Estados em 

relação a compreensão e responsabilização em relação às violações. Segundo o informe da Comissão, 

sua principal função é a promoção e defesa dos direitos humanos nas Américas, exercida por meio 

de visitas aos países dessa região, com a elaboração de informes sobre a situação de direitos humanos 

de um determinado país, a adoção de medidas cautelares e solicitação da adoção de medidas por parte 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além da análise de petições por meio do sistema de 

casos individuais. 

O sistema funciona da seguinte forma: Indivíduos ou grupos de indivíduos que considerem 

ter sofrido algum tipo de violação no âmbito dos direitos humanos, apresentam uma petição para a 

Comissão Interamericana, acessando assim um mecanismo internacional para a busca da proteção 

dos seus direitos, tendo a comissão o papel de investigar e analisar a situação, e, verificando uma 

violação, formular algumas recomendações para que os Estados responsáveis investiguem, punam e 

reparem os direitos violados, evitando que a situação volte a ocorrer no futuro. Os acordos obtidos 

no âmbito da Comissão abrem o diálogo entre as partes os Estados, podendo alcançar medidas de 
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reparação benéficas para as supostas vítimas da situação denunciada e muitas vezes também para a 

sociedade como um todo (CIDH, 2015, p.11). Esses procedimentos, assim como a adoção de 

medidas de caráter simbólico, como por exemplo a divulgação de desculpas públicas, têm de fato 

impactado na resolução dos conflitos apresentados por meio de petição, pois as partes que 

peticionam têm a possibilidade de diálogo com o Estado, acordando os termos da reparação, além 

de obter uma solução mais rápida dos seus problemas, o que para o estado também é positivo, na 

medida em que poderá demonstrar seu compromisso com o respeito aos direitos humanos, sua boa-

fé, pondo fim à celeuma. De fato, o sucesso da Comissão Interamericana, que conta com mais de 30 

(trinta) anos de experiência em resolução amigável de conflitos entre o Estado e as partes, se deve, 

primordialmente, à vontade das mesmas em chegar a uma solução amistosa, bem como no 

cumprimento das propostas de reparação do acordo, que deve se pautar em medidas realistas, ou 

seja, que de fato possam ser cumpridas. O procedimento em si foi alterado ao longo dessas três 

décadas, de modo a propiciar ainda mais o acordo entre os litigantes. 

 

3 DA SUBMISSÃO  A COMISSÃO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

O procedimento de resolução amigável inicia com a Comissão se colocando à disposição das 

partes que protocolam uma petição no Sistema para auxiliar na obtenção da solução pacífica do 

conflito, e se desenvolve caso haja consentimento das partes, a não ser que a comissão verifique que 

o assunto não é passível de resolução por esta via, o que será relatado, ou alguma das partes decidir 

parar ou demonstrar não ter interesse na composição amigável, sempre com base no respeito aos 

direitos humanos. Em qualquer fase do procedimento, as partes podem realizar reuniões em seus 

países, com ou sem a participação da Comissão, e, sempre que requerido, na sua sede. Quando as 

reuniões têm a participação da Comissão, o seu representante serve como mediador, facilitado o 

diálogo e a obtenção do acordo, em procedimento que se baseia na confidencialidade e flexibilidade, 

duas bases fundamentais para a mediação. A Comissão facilita o processo, reduzindo as tratativas a 

termo, e, quando entende necessário, solicita observações à parte contrária. Havendo acordo, a 

Comissão verifica se o mesmo está fundamentado no respeito aos direitos humanos reconhecidos na 

Convenção Americana e outros documentos aplicáveis, e, em caso positivo, aprovará um informe 

com o caso e a solução alcançada, publicando-o, e, após, pode a Comissão tomar medidas de 

fiscalização que considere importantes, como solicitar das partes informações acerca do 

cumprimento dos acordos celebrados por parte dos Estados. Caso não haja a solução amistosa, o 

trâmite iniciado com a petição continua, podendo dar ensejo a um informe sobre a responsabilidade 

estatal pelas alegadas violações e formular recomendações ao Estado responsável, que, caso as 

descumpra, pode ter publicada a situação no Informe Anual da Assembleia Geral da OEA, para que 

sejam de conhecimento do órgão, podendo gerar sanções, já que existe no informe anual uma seção 

destinada a observar o cumprimento ou descumprimento dos países em relação aos acordos 
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realizados, classificando-os como totalmente cumpridos, parcialmente cumpridos e pendentes de 

cumprimento. 

As formas utilizadas pela Comissão para a composição pacífica dos conflitos são: A 

restituição do direito afetado, cujo objetivo é devolver à vítima o status quo anterior à violação, além 

de cessar a atividade ou conduta considerada violadora. De fato, entende a Comissão que a restituição 

não tem o condão de fazer a violação ser “apagada”, devendo a mesma ser factível, ou seja, ter 

aplicabilidade prática como a devolução de bens ou a liberdade, por exemplo, além da revogação de 

dispositivos de lei que violem o estabelecido pela comissão, devolução de terras e a restituição do 

emprego; A reabilitação médica, psicológica e social, que visa aos afetados assistência holística para a 

recuperação de sequelas deixadas pela violação dos seus direitos e Medidas de Satisfação: verdade, 

memória e justiça, que buscam resguardar a memória, a moral e trazer à lume situações de obscuridade 

por parte dos Estados ao violarem direitos humanos, com reconhecimento dados fatos, entrega de 

restos mortais, restabelecimento da reputação da vítima por declarações oficiais, entre outros, 

medidas de não repetição, que visam coibir a repetição de tais práticas uma vez identificadas além da 

compensação econômica, objeto de estudo deste trabalho. A modalidade a ser adotada dependerá de 

cada caso concreto. Para garantir a justiça no caso particular, é essencial a reparação, sendo o 

entendimento do sistema interamericano dos direitos humanos que a reparação de dano ocasionado 

pela infração de uma obrigação internacional consiste na plena restituição (restitutio in integrum), que 

inclui o “restabelecimento da situação anterior à reparação das consequências que a infração produziu 

e o pagamento de uma indenização como compensação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais 

incluindo o dano moral.”(CIDH, 2015, p.58). As reparações pecuniárias pagas às vítimas por meio 

dos acordos realizados amigavelmente possibilitaram uma vida digna, tanto para as partes afetadas, 

como para os familiares daqueles mortos em sua violação. 

Os 106 informes, após análise pela Comissão, demonstraram que nesse caso específico, 92% 

(noventa e dois por cento) dos acordos foram cumpridos pelos Estados, o que demonstra enorme 

êxito na aplicação de tais medidas. Nos 8% não cumpridos, há a possibilidade do estabelecimento de 

juros e multa. Importante ressaltar que os acordos são fixados de acordo com a vontade das partes, 

o que é primordial para a solução consensual dos conflitos de forma pacífica, o que as deixa satisfeitas 

e cujo cumprimento demonstra a seriedade com a qual o procedimento é encarado pelos Estados. 

Para chegar aos valores acordados existem inúmeras fórmulas, e uma demonstrada como eficaz pela 

Comissão é adotada na Argentina, onde os Tribunais Arbitrais “ad-hoc” determinam o monte 

pecuniário das reparações “conforme a los derechos cuya violación se haya tenido por reconocida, y 

de acuerdo con los estándares internacionales que sean aplicables”(CIDH, 2015, p.59). Por meio de 

um laudo arbitral é fixado o montante e modalidade das reparações acordadas, seus beneficiários,e, 

eventualmente, honorários. 

Outra boa prática citada é realizada no Chile, que estabeleceu que o Estado pagaria a cada 

uma das vítimas pensão por graça vitalícia. Ou seja, pensão paga pelo Presidente da República a cada 

vítima de violação de direitos humanos. Desta forma, verifica-se a plena eficácia das medidas de 
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compensação pecuniária no âmbito da violação dos direitos humanos por meio de práticas amigáveis 

da resolução de conflitos pela Comissão Internacional de Direitos Humanos, tanto no âmbito da 

aplicabilidade quanto no seu cumprimento, podendo ser várias as modalidades de quantificação de 

valores, sendo observados ao menos dois modelos distintos e igualmente bem sucedidos, na 

Argentina e no Chile, respectivamente.O sucesso no cumprimento dos acordos trouxe para as vítimas 

e suas famílias 

efetiva qualidade de vida, reconhecimento por parte do Estado da violação cometida, e regozijo à 

memória dos que se foram. 

 

CONCLUSÃO 

 

Desde que a proteção dos direitos humanos passou por transformações a ponto de torná-la 

objeto de garantia internacional, almejou-se a criação de mecanismos de proteção contra as 

arbitrariedades praticadas pelos Estados e por quem tem a capacidade de representá-lo. Num 

contexto global, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a criação de sistemas 

regionais de proteção primeiro na Europa, depois na America e chegando ao continente africano, 

não só o desejo de ratificar os protocolos destas organizações, mas também a importância de absorvê-

los no seu sistema jurídico interno. É também necessário refletir a respeito da releitura do conceito 

de soberania nacional, que se coexistir com as modernas relações internacionais existentes. Uma vez 

que ao admitir a cooperação internacional, haverá uma cadência natural à flexibilização da soberania 

estatal com destino a alcançar finalidades comuns. A atuação da Corte tem sido feita em duas 

vertentes: a primeira guarda estreita relação com a análise das violações de direitos humanos e na 

outra ponta, a resposta que tem sido dada pelos Estados membros, não só na esfera do Poder 

Judiciário como também através da participação popular neste processo de imputar a 

responsabilidade pelas violações de direitos humanos. Neste ponto, o trabalho fixa na observação 

dos resultados dos casos submetidos à solução amigável de conflitos que guardam estrita relação com 

o acesso à justiça. Dos 106 julgados, onde 82 tratam de compromissos de indenizar. Ao analisar estes 

oitenta e dois julgados, verifica-se que 92% do quantitativo contém cláusula de compensação 

financeira. Como as medidas de reparação monetária abarcam não só o dano material como o dano 

moral também e os lucros cessantes, é viável assegurar que a pecúnia substitui a obrigação do Estado 

membro cumprir a decisão ou pior, fazer cessar a violação aos direitos humanos. É importante 

destacar que nas medidas de não repetição há enfoque a adoção de reformas legislativas e 

regulamentadoras como políticas públicas dos Estados membros para que não propaguem a violação 

aos direitos humanos. Considerando que uma forma de garantir a não repetição será o exercício do  

controle efetivo. Já são três décadas no desenvolvimento da facilitação dos acordos de solução 

amigável entre peticionários e Estados e, ao longo do tempo, a promoção deste mecanismo tem sido 

fomentada entre os usuários do sistema interamericano com sucesso, promovendo efetividade de 

direitos humanos na medida em que, mais do que propiciar um limitado acesso ao judiciário, amplia 
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sobremaneira o acesso à justiça de forma holística, com igualdade de armas e assegurando o respeito 

à dignidade da pessoa humana em sua forma mais ampla, garantindo autonomia e satisfação das 

partes. 
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1. Introdução 

 

Para regulamentar o sistema de previdência complementar no Brasil foram editadas as Leis 

Complementares n° 108 e 109, de 29 de maio de 2001, sendo que a primeira trata da relação entre a 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia 

mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar, 

enquanto a segunda dispõe sobre o regime de previdência complementar em geral. 

A lei complementar com o objetivo de disciplinar o caput do artigo 202 da Constituição 

Federal. Este, por sua vez, dispõe sobre o regime de previdência complementar como facultativo, de 

caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral da previdência 

social, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício previdenciário.  

Dentre as regras trazidas pela Lei Complementar n° 109/2001 está a necessidade de criação 

de um ou mais órgãos para realizar a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle 

das atividades das entidades de previdência complementar. Optou-se por ter órgãos de 

regulamentação e de supervisão distintos para as entidades fechadas de previdência complementar 

(EFPC) e para as entidades abertas de previdência complementar (EAPC), porém ao analisarmos as 

competências de cada órgão verifica-se que as competências são similares, apenas diferenciando o 

destinatário da norma. 

                                                        
742 Mestre em Direito pela UFMG e Doutorando pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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Para as EFPC’s o órgão de supervisão é uma autarquia denominada Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar (PREVIC). O órgão regulador é o Conselho Nacional de 

Previdência Complementar (CNPC).  

Já o sistema aberto de previdência complementar tem sua estrutura bem mais consolidada 

uma vez que o Decreto Lei 73 de 21 de novembro de 1966 criou o Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP), órgão regulador e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que é o órgão 

responsável pelo controle, fiscalização. 

Importante destacar que esta questão ganha mais relevância no cenário atual pois o atual 

governo extinguiu o Ministério da Previdência Social, assim como os órgãos acima citados que 

estavam à ele vinculados e que tratavam das questões atinentes às EFPC. Referidos órgãos foram 

alocados junto ao Ministério da Fazenda, que também comanda a SUSEP, responsável pela 

supervisão e fiscalização das entidades abertas de previdência complementar. O debate acerca da 

manutenção da atual estrutura de fiscalização das entidades de previdência voltou a ganhar espaço 

junto ao governo e os principais agentes dos sistemas aberto e fechado. 

O sistema fechado de previdência complementar é composto por 307 EFPC, que 

administram planos de benefícios com cerca de 720 bilhões de reais, enquanto o sistema aberto de 

previdência complementar é composto por cerca de 70 entidades abertas de previdência e 

seguradoras que administram planos de benefícios com cerca de 530 bilhões de reais743. 

Entretanto, é fácil perceber que o crescimento das entidades abertas é muitíssimo mais 

acelerado que o das entidades fechadas, pois de 2005 à 2015, as reservas administradas pela EAPC’s 

passaram de cerca de 76 para 528 bilhões de reais, enquanto para as reservas das EFPC’s passaram 

de 321 para 720 bilhões de reais744. 

Ora, enquanto o patrimônio gerido pelas entidades fechadas de previdência complementar 

apenas duplicou em 10 anos, as reservas administradas pelas entidades abertas de previdência 

quintuplicaram no mesmo período, ou seja, as empresas optaram por fazer poupança previdenciária 

de seus colaboradores, bem como as próprias pessoas físicas, em entidades abertas e não em entidades 

fechadas. 

A previdência complementar, que é uma alternativa para suprir a incapacidade do Estado em 

prover previdência, em especial o sistema fechado, devido à ausência de finalidade lucrativa das 

entidades, bem como pela possibilidade de realizar investimentos de longo e longuíssimo prazo, não 

está sendo utilizada como veículo preferencial na criação de uma poupança previdenciária. Tal 

situação somada aos fatores endógenos e exógenos745 que gravitam na seara da previdência pública, 

                                                        
743 Informações colhidas do 4º RELATÓRIO DE ANÁLISE E 
ACOMPANHAMENTO DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS, emitido pela SUSUP, 
http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/RelatorioAnaliseAcomp2016.pdf, acessado em 08/05/2017 
744 Informações retiradas dos relatórios da SUSEP e da PREVIC 
745 A questão da reforma da previdência pública no Brasil gera debates acalorados, porém qualquer parte que participa do 
debate reconhece a necessidade de aprimoramento dos procedimentos internos e eficiência do órgão estatal, bem como 
ajustes e alterações em regras de concessão, tais como aumento do tempo de contribuição, adoção de idade mínima, etc. O 
que muda é que existem várias vertentes e ideias, mas a necessidade de ajustes e/ou reforma é uma unanimidade. 
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são elementos fomentadores de um grave problema social que não tardará, caso não sejam tomadas 

as medidas de direito necessárias. 

 

2. Entrave na atuação dos órgãos regulador e fiscalizador da previdência complementar 

fechada 

 

Como já visto, o crescimento do setor de previdência complementar no Brasil está todo 

concentrado no sistema aberto, já que as entidades fechadas de previdência estão estagnadas quanto 

ao crescimento das suas reservas e da quantidade de participantes. 

No quadro apresentado no tópico anterior demonstramos que o patrimônio administrado 

pelas EFPC’s duplicou nos anos de 2005 a 2015. O que pode parecer um bom resultado é na verdade 

muito ruim e demonstra o quanto o setor está estagnado (se o patrimônio dos planos rentabilizasse 

apenas a taxa Selic do período este crescimento seria superior a 120%), lembrando que no caso da 

rentabilidade das reservas previdenciárias os juros incidem sobre o valor do rendimento, ou seja, juros 

sobre juros, o que permite concluir que o volume de pagamentos está superando o montante de 

aportes. 

Ao analisarmos mais detidamente os relatórios estatísticos elaborados pela Previc746, a 

conclusão acima se confirma, pois em 31/12/2016 de um total de reservas técnicas de cerca de dois 

terços são referente a benefícios concedidos, enquanto apenas um terço são de benefícios a conceder. 

Assim a maior parte do patrimônio está para ser pago e não para acumular. 

Verifica-se ainda uma contínua redução da quantidade de entidades fechadas de previdência 

complementar no Brasil. Vejamos que em 2008 existiam 356 fundos de pensão, número este que foi 

reduzido para 326 em 2012747, e para 313 no primeiro trimestre de 2015748, e 307 em 2016. 

Entre o período de 2011 a 2014, o número total de pessoas749 alcançadas pelas EFPC’s 

passou de 3.224.722, para 3.254.075, um aumento de 29.353, entretanto, o número de Participantes, 

ou seja, aqueles que estavam ativos e contribuindo, teve uma diminuição na ordem de cerca de 17 

mil pessoas.  

Evidentemente que este número é significativo e não temos encontrado proposições 

concretas por parte dos órgãos regulador e fiscalizador tendentes a solucionar este quadro. 

No dilema entre a privilegiar o que entendem como medidas de segurança jurídica para os 

participantes ou fomentar o setor, estes novos órgãos que atuam na previdência complementar 

fechada, contrariamente do que se esperava, acabaram por criar entraves que vem prejudicando o 

crescimento e desenvolvimento do segmento, fato este representado pela quase insignificante 

                                                        
746 Estatística Trimestral – dezembro 2016, Previc http://www.previc.gov.br/central-de-conteudos/informe-
estatistico/informes-de-2016/4o-trimestre.pdf/view, acessado em 08/05/2017 
747Tabela 2.1 – Informe de Previdência Complementar 2013 – SPPC; p. 4 
748 Tabela 1.1.2 – Informe de Previdência Complementar primeiro trimestre 2015 – PREVIC; p. 4 
749 Participantes, aposentados e beneficiários de pensão 
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quantidade de novas adesões cumulada com um movimento de fechamento de planos de benefícios 

para novas adesões de participantes, extinção de planos ou processos de retirada de patrocínio. 

Deficiência na regulamentação da Lei Complementar, invasão de competência legal atribuída 

originariamente aos referidos órgãos ou excessos na ação de fiscalização. Estes são apenas alguns dos 

pontos que geram esta insegurança, o que é agravado pelo cenário de constante limitação do teto da 

previdência social e com o aumento da expectativa de vida. 

Claramente os órgãos que regulamentam e que supervisionam as EFPC’s estão 

desconsiderando completamente a princípio facultatividade que deve nortear o contrato 

previdenciário e vêm criando uma série de entraves que prejudicam o desenvolvimento do sistema, 

impedindo que novas empresas e entidades criem os seus planos de benefícios para atender ao grupo 

de empregados e associados. 

Esta exclusão decorrente da inadequada atuação dos órgãos regulador e fiscalizador acabará 

por gerar a longo prazo problemas de ordem social em decorrência da inexistência de previdência 

complementar para a grande massa da população. 

Nesta esteira acabará também por gerar problemas de ordem econômica, pois a baixa 

poupança previdenciária impedirá que sejam realizados investimentos nas atividades produtivas cujo 

retorno para o investidor é de longo prazo.  

 

4. A atuação dos órgãos reguladores como agentes de equilíbrio concorrencial 

 

Vicente Bagnoli (2008, p. 70) ao discorrer sobre como o poder econômico afeta a complexa 

relação dos poderes público e privado, bem como os interesses público e privado, que muitas das 

vezes são distintos, conclui que em um “Estado Democrático de Direito, o Estado limita e regula o 

poder econômico promovendo a concorrência. Já o agente econômico compete no mercado para 

ampliar sua atuação e maximizar seus lucros”. Entretanto é possível que interesses públicos e privados 

sejam convergentes em questões de economia. 

O Estado na sua competência de regular o poder econômico deve atentar-se para 2 

elementos, a regulação e a concorrência, sendo que o primeiro elemento deverá sempre buscar uma 

atuação que proteja e incentive a concorrência, tanto que o autor, conclui: “A concorrência é o valor 

institucional a ser protegido, e não o mercado”. (Bagnoli, 2008),  

Tal conclusão faz todo sentido, pois uma vez que o Regulador atua nos mercados visando 

incentivar a concorrência, uma vez surtindo efeito a ação estatal, o resultado será sentido pelo 

consumidor, que terá melhores produtos/serviços em condições comerciais mais favoráveis. 

Apesar de poder parecer que os mercados de previdência aberta e fechada serem muitos 

distintos e não concorrentes, tal afirmação está descolada da verdade pois além de existirem empresas 

que oferecem planos para seus colaboradores, empresas estas que poderiam ser patrocinadoras de 

um plano de benefícios administrado por EFPC, as pessoas físicas que adquirem seu plano de 

previdência em uma EAPC, na sua grande maioria poderão se associar a um plano de benefícios de 
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um Instituidor, bastando para tanto que estejam associadas a uma pessoa jurídica de caráter 

profissional, classista ou setorial. 

Em uma análise bem superficial poder-se-á afirmar que se inscrever em um plano de 

benefícios instituído por um instituidor em uma entidade fechada é mais vantajoso para o participante 

do que em um plano administrado por entidade aberta, pelo simples fato de estarmos diante de um 

cenário no qual a EFPC não aufere lucro, enquanto as EAPC’s buscam gerar lucro. 

Mas não é só o objetivo de lucro, que se reflete diretamente nas taxas de administração que 

normalmente tornam as entidades fechadas mais atrativas que as entidades abertas. Como pela 

estrutura dos planos de benefícios visa de fato pagamento de benefícios de complementação de 

aposentadoria, ou seja, poupança de longo prazo, os gestores podem escolher investimentos de mais 

longo prazo que remuneram com taxas de juros maiores que os investimentos de curto prazo que as 

entidades abertas acabam optando por fazer. 

Uma comparação rápida nas rentabilidades dos fundos de investimentos exclusivos das 

EFPC’s e das EAPC’s, percebe-se que a rentabilidade do primeiro grupo é superior ao do segundo 

grupo, muito provavelmente pelo perfil dos papeis de mais longo prazo para resgate, que pagam 

rendimentos maiores. 

Ora, se fazer poupança previdenciária é do ponto de vista de rentabilidade e custo para a 

pessoa física e para a pessoa jurídica (no que se refere a dar um benefício melhor e mais barato para 

seus empregados e associados) mais vantajoso em entidades fechadas de previdência, qual o motivo 

que faz com que o sistema aberto de previdência cresça, enquanto o fechado diminui? 

Certamente a resposta está na forma de atuação e na regulamentação imposta pelos órgãos 

de fiscalização e regulamentação dos fundos de pensão em contraposição ao desempenho dos órgãos 

de fiscalização e regulamentação das entidades abertas. 

Nota-se que hoje existe uma série de problemas decorrente do excesso de restrições à 

liberdade contratual e ao excesso de burocracia que emperra uma nova adesão de patrocinador ou 

instituidor em uma entidade fechada em comparação com as entidades abertas, fato este que vem 

expurgando empresas e participantes da cobertura fornecida pela previdência complementar fechada. 

Como convencer uma empresa que deseja oferecer previdência complementar a seus 

empregados ou uma associação de classe oferecer um plano de previdência a seus associados de uma 

maneira simples e segura, buscando o melhor retorno para as pessoas físicas que deseja beneficiar? 

Necessário, desta forma, investigar e compreender os limites da atuação dos órgãos regulador 

e supervisão, tendo em vista seu poder decisional e punitivo, bem como uma distorção de tal poder, 

que em nome de uma pretensa segurança aos participantes, vem afastando da previdência 

complementar milhões de potenciais participantes dos fundos de pensão e direcionando-os para fazer 

poupança previdenciária em entidades abertas e seguradoras. 

Destaque-se que tanto a CNPC como a PREVIC são órgãos novos ainda em formação, cuja 

operação iniciou-se em 2010 e que vem buscando se organizar com base na experiência passada 

(CGPC e SPC), bem como em casos similares SUSEP e RFB (Receita Federal do Brasil). 



497 

 

Existe ainda o ingrediente político, pois o CNPC com sua composição múltipla, com 

representantes do Poder Público e também dos demais agentes do sistema, pode acabar tomando 

decisões políticas e não jurídicas. 

A determinação de limites para atuação deste órgão justifica-se por necessidades 

republicanas, quais sejam: a moralização, a uniformização de rotinas, o planejamento do serviço e 

encontra guarita nos princípios da administração pública tais como o da moralidade, transparência, 

eficiência, legalidade, todos previstos no artigo 37 de nossa Carta. 

Ocorre que a atuação do CNPC e especialmente da PREVIC vem sendo questionada, na 

medida em que suas regras e atuação constantemente se chocam com os princípios constitucionais e 

legais, impedindo o efetivo crescimento do sistema, e simultaneamente não trazem a segurança 

necessária para os participantes e patrocinadores, como é público e notório nos casos dos planos de 

benefícios administrados pela Petros, Postalis e Funcef. 

Por este motivo, a função regulatória do CNPC e CNSP e fiscalizatória da PREVIC e 

SUSEP, devem ser debatidas de maneira mais aprofundada buscando de maneira propositiva em 

especial, porque a atuação diferenciada destes órgãos vem gerando um problema concorrencial. 

 

5. Considerações Finais 

 

O modelo atual de regulamentação e fiscalização para previdência complementar no Brasil 

segundo o qual as entidades fechadas ficam subordinadas ao CNPC e PREVIC, enquanto as 

entidades abertas estão sob o comando da CNSP e SUSEP vem gerando um problema concorrencial, 

pois o fomento é exclusivo para as entidades abertas. 

Por ter natureza não lucrativa, realizar poupança previdenciária em fundos de pensão é mais 

interessante para o beneficiário final (pessoa física que receberá o benefício de complementação ou 

resgate das suas reservas) do que em uma previdência aberta, o que torna o crescimento da 

previdência complementar aberta em contraposição ao recuo da previdência fechada um 

contrassenso de difícil justificativa. 

Necessário realizar uma mudança nesta estrutura. Sugere-se a criação de um órgão único para 

regulamentar a atividade de previdência complementar aberta e fechada no Brasil, evitando-se assim 

que órgãos diferentes regulamentem e fiscalizem as entidades de maneiras distintas, causando um 

desequilíbrio concorrencial que acaba por prejudicar o consumidor final. 

Recomenda-se ainda que estes órgãos de regulamentação e de supervisão da atividade de 

previdência complementar sejam distintos dos atuais, em especial a CNSP e SUSEP já que estas 

também atuam na atividade de seguros e pode vir a ocorrer um conflito de interesse, ou como 

identificou Tirole (Tirole, pag.17), ao apresentar o problema da “Captura da Regulamentação”, no 

qual a regulamentação acaba sendo feita para beneficiar a empresa regulamentada em detrimento dos 

interesses dos consumidores. 



498 

 

Neste cenário o ideal seria a criação de um novo órgão de regulamentação distinto do CNSP 

e do CNPC, e de outro órgão de supervisão também diferente da SUSEP e da PREVIC, que fiquem 

responsável por toda a atividade de previdência complementar no Brasil, que é um mercado único, 

viabilizando o correto fomento à sistema, respeitando as peculiaridades que cabem a cabe tipo de 

plano de benefícios. 
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1. Introducción 

  

              El progreso de las ciencia médica  ha impulsado  la necesidad de regulación de  las 

técnicas de reproducción humana asistida, pues la utilización de estos métodos han 

transformado la naturaleza, los principios y el origen de la filiación; su establecimiento y 

noción, porque anteriormente, el reconocimiento se basaba en la verdad biológica( filiación 

natural) o en el instituto de la adopción(filiación jurídica), y actualmente, la misma está 

condicionada al modo de gestación del menor, al tipo de técnicas de reproducción utilizada 

                                                        
750 Doctoranda en Derecho Privado, Universidad de Salamanca. Máster en Derecho Privado 
Patrimonial, Universidad de Salamanca.  Máster en Práctica Jurídica, Universidad de 
Salamanca. Abogada inscripta en el Colegio de Abogados de Angola, Consejo Provincial de 
Luanda. 
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para su nacimiento y a los requisitos que las legislaciones de los países van creando. En 

España de momento, para el tema de la maternidad subrogada de los menores nacidos en el 

extranjero, se está solucionando mediante la filiación por reconocimiento de resoluciones 

extranjeras751.    

               Con el desarrollo de la ciencia, las nuevas técnicas de reproducción médicamente 

asistidas  hicieron que los ciudadanos, los tribunales y los estudiosos del derecho se enfrentan 

a una nueva realidad bastante difícil de solucionar en muchos casos. Nuestro abordaje se 

basará en la necesidad de tutela  de los derechos fundamentales de los menores nacidos 

mediante la gestación subrogada, más concretamente el derecho a la vida privada y familiar.  

Porque, toda este avance en las técnicas de reproducción humana,  que introdujeron  nuevas 

formas de concepción de los hijos y de determinación de su filiación,   hicieron  con que el 

concepto de   filiación  actualmente ofreciese bastantes problemas en relación a los que en 

su concepción clásica no se preveían. 

 

2. La filiación del menor ante las nuevas técnicas de reproducción humana. 

Maternidad subrogada.  

 

                 El derecho de  la filiación es aquella rama del derecho de la familia que regula las 

relaciones entre los progenitores y sus descendentes.  De acuerdo con la legislación española, 

la maternidad se determina por el alumbramiento, es decir, la madre es quien da a luz y no la 

que dona el óvulo; igualmente en relación a la paternidad, esta se determina mediante la 

donación del semen, el padre es quien aporta el espermatozoide. Tradicionalmente la  

concepción de un hijo consistía en que la madre aportaba el zigoto y era ella quien daba a 

luz. Sin embargo, con las nuevas técnicas de reproducción humana y más propiamente  de la 

maternidad subrogada la regla mater semper certa est se transforma en pater et mater incertos sunt. 

Todo eso hizo con que hubiera un cambio en las formas de determinación de la maternidad 

y la paternidad; es decir , en el proceso de gestación podrán intervenir hasta tres mujeres 

distintas y cada una de ellas con un papel diferente. Ellas podrán ser:  la mujer que dona el 

óvulo (madre genética), la mujer que se queda embarazada  (la madre de gestación) y  la mujer 

                                                        
751 « Esta modalidad de filiación es introducida en Derecho español mediante la publicación en el Boletín Oficial 

del Estado de 7 de octubre de 2010 de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección  General de 
los Registros y del Notariado y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación 
por sustitución». VELARDE D´AMIL, YVETTE; «Filiación y reproducción humana asistida», en Estudios Jurídicos 
en homenaje al profesor Manuel García Amigo,  edición nº1, Editorial La Ley. La Ley 2897/2015, pág.17. 
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que jurídica y socialmente le han reconocido la maternidad (maternidad jurídica)752 . Estas 

mujeres podrán ser  distintas unas de otras,  o  no, dependiendo de la situación en concreto. 

Esta distinción levanta muchos problemas a la hora de determinar la verdadera maternidad 

del menor,  por eso  intentaremos abordar la necesidad  de solucionar cuales de la 

maternidades tendrá transcendencia jurídica como medio de garantizar los derechos 

fundamentales del menor. 

                 El contrato de gestación subrogada es nulo en el ordenamiento español por una 

parte porque, el artículo 10 de la LTRHA considera nula este tipo de contratos y,  por otra 

parte, para el Código Civil este contrato sería igualmente nulo por tener un objeto ilícito.  La 

gestación no es disponible, es una facultad personalísima, entonces no puede trasmitirse  a 

una tercera persona,  ya que está fuera del comercio jurídico (art. 1271 CC).  Otro de los 

argumentos para rechazar la maternidad por sustitución es que, su objeto va  contra la moral, 

el orden público(art. 1255CC) y  las buenas costumbres, puesto que, es discordante con la 

dignidad de la madre de gestación.   Asimismo, la regla prevista en el Código Civil Español 

para la determinación de la maternidad es el parto. 

                     VERDERA IZQUIERDO considera que, la madre de gestación no está obligada ante 

la madre de intención, no tiene la obligación de cumplir el contrato de vientres de alquiler, 

es decir, ceder el menor a los padres de intención,  ni le deberán  reclamar una reparación de 

los daños por no entregar a su hijo. Y si lo da tiene la posibilidad de reivindicar por medio 

de la determinación de la filiación materna.  

                 A mi juicio, el reconocimiento de la filiación de gestación por sustitución no 

deberá ser analizado desde la perspectiva del enfrentamiento de los derechos  de la madre 

gestante, o  de la mujer que aporta el óvulo, sino que, desde la preferencia a  los derechos e 

intereses  del menor;  de forma a que él pueda ejercer sus derechos a la vida privada y familiar 

con  la madre de intención. Siempre que los derechos e intereses de la madre gestante hayan 

sido legalmente garantizados, y que ella haya renunciado libremente a no ejercer los derechos 

correspondientes a su maternidad. 

 

 

                                                        
752 VERDERA IZQUIERDO, BEATRIZ; «Anotaciones a la Ley de Reproducción Asistida», Actualidad Civil, nº 10, 

Sección A Fondo. Quincena del 16 al 31 Mayo. 2007, tomo 1, La Ley 1694/2007, pág.9. 
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               3. La necesidad de protección de los derechos fundamentales  de los 

menores nacidos de la gestación por sustitución   

 

           Como hemos dicho, la reproducción humana asistida tiene efectos y transcendencia 

en el ámbito de la filiación. El progreso de estas técnicas ha contribuido para que hubiera 

mayor logro en la superación de la infertilidad, en el tratamiento y en la prevención de otras 

enfermedades753. Esta técnica se podrá usar mediante la utilización de distintos 

procedimientos. La ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida (LTRHA) regula y  manifiesta expresamente  las técnicas de reproducción que,  -de 

acuerdo con el progreso de la ciencia, de la técnica y de la práctica médica-,  se podrán 

emplear en la actualidad y que deberán ser  admitidas y permitidas por el ordenamiento 

jurídico español.   La gestación por sustitución es uno de los procedimientos que dicha ley 

prohíbe en su artículo  10.1. 

                 La   gestación subrogada como un procedimiento  reproductivo podrá ser en 

muchas situaciones  la solución para subsanar el impedimento de la esterilidad en algunas 

mujeres; este procedimiento será el único medio por el cual ellas  podrán realizarse como 

personas en la formación de su propia familia. La problemática nace del hecho de que dicho 

procedimiento es nulo en España, pero los ciudadanos españoles recuren a ordenamientos 

jurídicos en los cuales dicha técnica está permitida y celebran allá el  referido contrato. La 

dificultad se manifiesta después del nacimiento del  menor cuando surge la dificultad de 

reconocer en los registros civiles españoles el certificado de nacimiento expedido por las 

autoridades competentes del dicho país. En esta situación, planteamos la cuestión: ¿cómo 

podremos proteger y garantizar los derechos fundamentales del menor que nace mediante 

dicha técnica?  

                La ley apenas prevé la nulidad del contrato,  además de este efecto no dispone de 

sanciones en el ámbito administrativo ni penal754. Por consiguiente,  las consecuencias de la 

nulidad del artículo 10.1 de la LTRHA, serán apenas que el contrato de gestación subrogada 

celebrado en el extranjero no producirá efectos en el orden jurídico español y que con base 

a eso, la maternidad deberá ser determinada por el alumbramiento (art. 10.2 de la LTRHA) 

                                                        
753 VELARDE D´AMIL, YVETTE; «Filiación y reproducción humana asistida», en Estudios Jurídicos en homenaje al 

profesor Manuel García Amigo,  ob. cit., pág.3. 
754 VELARDE D´AMIL, YVETTE; «Filiación y reproducción humana asistida», en Estudios Jurídicos en homenaje al 

profesor Manuel García Amigo,  ob. cit. pág.8 
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esto es, la filiación materna será fijada a favor de la madre gestante y no de la madre de deseo, 

conforme los certificados expedidos por las autoridades del país de nacimiento.  

                   El orden jurídico español impide que la filiación materna no se establezca a favor 

de quien no haya gestado el hijo. Sin embargo,  el menor cuando demanda la inscripción en 

el registro civil  consular ya viene con una certificación registral extranjera donde en la misma 

se testifica su filiación a favor de los padres de intención; y  por una cuestión de regulación, 

no coincide con la determinación de la filiación de acuerdo con la legislación española. De 

este modo,  el mismo menor tendría dos tipos de filiación determinados a su favor, una que 

sería de acuerdo con la legislación extranjera y otra en conformidad con la normativa 

española. Esta situación sería extremadamente perjudicial para los niños, creando una 

situación de inseguridad jurídica en su vida personal y familiar. Por eso, habrá que determinar 

una única la filiación que sea la misma en los dos ordenamientos jurídicos intervinientes, 

porque el menor tiene el derecho fundamental a tener su filiación definida. 

           En razón de esa problemática y para solventar dicha situación, se está protegiendo los 

derechos fundamentales del menor mediante la inserción  en el ordenamiento jurídico 

español de la filiación por reconocimiento de resolución judicial extranjera755. Esta tipología 

de determinación de la filiación ha sido incorporada en el ordenamiento español por la 

Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y  Notariado, 

referente al régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. 

Para esta modalidad  de filiación  se  admite su reconocimiento mediante un reglamento 

propio que rige el registro de los menores que hayan venido al mundo por intermedio de este 

contrato. Lo que si hace la referido Instrucción, para proteger los derechos e intereses 

legamente protegidos del menor es imponer determinados presupuestos para que se puede 

reconocer dicha  filiación a favor de los padres de intención.   

            En la exposición de motivos de la mencionada Instrucción se expone que, la 

Dirección General ha tenido la necesidad de adoptar un criterio que fije los requisitos de 

acceso al Registro Civil Español de los hijos nacidos en el extranjero por el método de los 

vientres de alquiler, con el objetivo de dotar de plena protección jurídica el interés superior 

del menor. Además expone el referido texto que, la protección es el objetivo principal de la  

Instrucción y que  ella contempla tres aspectos esenciales: 1) las herramientas  necesarias para 

que se pueda determinar la filiación siempre que uno de los progenitores sea español; 2) con 

la inscripción no se permitirá que mediante ella se adopte de apariencia de legalidad de 

                                                        
755 IBIDEM. pág.17. 



504 

 

supuestos de tráfico internacional de menores; 3) la exigencia de que no se ha vulnerado el 

derecho del  menor de conocer sus orígenes biológicos de acuerdo con el artículo 7.1  de la 

Convención sobre los Derechos de los Niños de 20 de Noviembre de  1989, del artículo 12 

de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, así como en Sentencia 

del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1999. 

                Para garantizar la protección de dichos intereses, la presente Instrucción establece 

como requisito previo para la inscripción de los nacidos mediante gestación por sustitución, 

la presentación ante el Encargado del Registro Civil de una resolución judicial dictada por 

Tribunal competente. La exigencia de resolución judicial en el país de origen tiene la finalidad 

de controlar el cumplimiento de los requisitos de perfección y contenido del contrato 

respecto del marco legal del país donde se ha formalizado, así como la protección de los 

intereses del menor y de la madre gestante. Con esta Instrucción se protege el interés del 

menor, facilitando la continuidad transfronteriza de una relación de filiación declarada por 

Tribunal extranjero, siempre que tal resolución sea reconocida en España. 

               A mi juicio, en un primer momento para dar una repuesta a cuestiones  urgentes, 

este modelo  de reconocimiento de la filiación garantiza y tutela los derechos fundamentales 

del menor, como el derecho a la identidad, a tener una vida privada y  familiar; sin embargo, 

no excluye después de una discusión abierta, profunda, equilibrada y prudente con la 

participación de todos los ciudadanos y entidades públicas y privadas, que garantice el respeto 

por los derechos fundamentales de las partes intervinientes, pues es un contrato que influye 

de forma muy directa la identidad del ser humano.   

 

4. Los derechos fundamentales del menor ante la maternidad subrogada. 

Derecho a la vida privada y  familiar 

 

                La necesidad de tutela  del menor como el sujeto  más frágil,  más desamparado y 

vulnerable por no tener la capacidad y desarrollo  necesaria para   tomar las decisiones de su 

vida; el ordenamiento jurídico tiene la obligación de proteger sus derechos fundamentales 

por encima de cualquier otros derechos que se puedan invocar756. Consecuentemente habrá 

que tutelar la unidad familiar de hecho, porque entre el menor nacido del contrato de 

                                                        
756 CORERA IZU, MARTÍN;« Abandonados, apátridas y sin padres», Diario La ley, nº 8345, sección doctrina, 2 de 

julio de 2014,pág. 11 y 12. 
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gestación subrogada  y los padres de deseo o comitentes se establece una relación familiar  

de facto que deberá encontrar su aceptación en el artículo 8.1 de la Convención Europea de 

los Derechos del Hombre (CEDH)  que consagra  el derecho a la vida privada y familiar 

como medio de defender el interés del menor757.  El derecho a la vida privada y familiar 

deberá ser la justificación para el reconocimiento de los derechos adquiridos con la gestación 

por sustitución, entre ellos el estabelecimiento de la relación familiar  y siempre que el Estado 

no atribuye el reconocimiento de la filiación que deriva del dicho contrato,  se deberá 

considerar como una injerencia del Estado en la vida privada  de la familia758.               

              En los contratos de gestación subrogada se deberán garantizar los derechos 

fundamentales del menor, que incluye el derecho a la vida privada y familiar. Este derecho 

está relacionado con la necesidad de atribuir una identidad al niño que es resultado de dicho 

contrato, pues ellos necesitan de una identidad única (filiación, estado civil),  en su país de 

residencia.  

 

           Según la jurisprudencia del TEDH759 la presencia o inexistencia de la vida familiar  es 

en principio una cuestión de facto que depende de la existencia  de  vínculos personales. El 

concepto de familia que se presenta en el artículo 8 del CEDH no se restringe  a las relaciones 

basadas exclusivamente  en el matrimonio, sino que podrá comprender otros vínculos 

«familiares» de facto, cuando las partes conviven fuera  de todo vínculo marital y la relación 

tiene la suficiente coherencia.  Asimismo, afirma el Tribunal que la norma del artículo 8 del 

TEDH no garantiza ni el derecho a fundar una familia ni el derecho a adoptar, lo que si tutela 

es la existencia de una familia de hecho. 

             El TEDH  en el caso Menneson c. y Labassee, Francia. Ha reconocido que hay vida 

familiar siempre que existan lazos familiares de hecho y no apenas biológicos y 

consecuentemente, el no estabelecimiento de la filiación a favor de los padres de intención o 

comitentes en relación a los menores nacidos por los vientres de alquiler afecta a la vida 

familiar760. Ya en el Caso Paradiso y Campanelli contra Italia, el Tribunal Europeo de Derechos 

                                                        
757 FLORES RODRÍGUEZ, JESÚS; « Vientres de alquiler: más cerca de su reconocimiento legal en Europa. 

Comentario a la STEDH de 26 de junio de 2014, recurso nº 65192/11». La Ley Derecho de Familia, 7 de 
Julio de 2014, pág.3. 

758 IBIDEM. pág. 4. 
759  Sentencia de 27 de enero, de 2015, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Paradiso y 

Campanelli contra Italia(TEDH/2015/17), pág.20 
760 REGUEIRO DUBRA, RAQUEL; «Gestación por sustitución: de la negación de los derechos de los padres 

intencionales al reconocimiento de los derechos de los menores». Actualidad Civil, nº 9, Setiembre de 2015, 
editorial La Ley, pág.8. 
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humanos, sostuvo  que el artículo 8 del CEDH protege no solamente la vida familiar sino 

también la vida privada; y que el derecho a la vida privada comprende, en cierta medida, el 

derecho del individuo  a desenvolver vínculos con sus prójimos. Afirmó el Tribunal que, el 

respeto a la vida privada exige que los individuos puedan constituir los  elementos  de su 

identidad como personas. Con todo eso, podremos decir que, el menor tiene el derecho a 

incorporarse en una familia donde él podrá consolidar su personalidad y la identidad, porque 

ésta está íntimamente vinculada a la naturaleza del sujeto y al desarrollo de su personalidad,  

que deberá  estar forjada desde la niñez761.   

               Mediante la determinación de la filiación, se permite que  los menores nacidos de 

estos contratos se les atribuya jurídicamente una familia,  y por intermedio de ella se le 

reconoce la creación del vínculo  filial. De modo que, se deberá proteger el grupo familiar en 

la cual se insiere el menor, de acuerdo con el contrato, porque el rechazo del registro deja el 

menor en una situación de inseguridad jurídica. Pues él necesita insertarse en una familia y 

establecer vínculos de parentesco tanto de hecho como jurídicos con sus progenitores y con 

las personas con las cuales ellos tengan relaciones  familiares, pues es en ellas donde los 

menores desarrollan su personalidad, se socializan y se insertan en el entorno social al que 

pertenece su familia762, asimismo ellos hallan y desenvuelven su  equilibrio emocional. 

               Se puede afirmar que,  el niño  tiene el derecho a tener una vida privada y familiar 

independiente  del modo de su gestación, siempre que el mismo sea reconocido en el país 

donde se haya celebrado el referido contrato o técnica de reproducción humana. Porque, la 

familia tiene una función socializadora  y ella constituye un elemento fundamental para el 

desarrollo y la educación. Y cuando se impide el reconocimiento del contrato de maternidad 

subrogada y se exige que se aplique la ley el española, que los considera nulos, y se determina 

que la madre es la gestante y no la madre de deseo, con esta regla, se está imponiendo una  

obstrucción para el reconocimiento  de los derechos fundamentales  de los menores 

procedentes del contrato de vientres de alquiler763. 

 

                                                        
761 FLORES RODRÍGUEZ, JESÚS; « Filiación genética versus filiación jurídica: a vuelta con la maternidad subrogada. 

Comentario al Auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015, Sala primera, de lo Civil, rec. 245/2012». 
LA Ley Derecho de familia, nº 7, tercer trimestre de 2015, Editorial La Ley, pág.4. 

762 Valpuesta Fernández, Rosario; La disciplina constitucional de la familia en la experiencia europea. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, pág.84. 

763 REGUEIRO DUBRA, RAQUEL; «Gestación por sustitución: de la negación de los derechos de los padres 
intencionales al reconocimiento de los derechos de los menores». ob. cit. pág.5. 
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5. La necesidad de regulación de los nuevos retos científicas de las técnicas de 

reproducción humana  

 

               La exposición de motivos de la Ley 14/2007, de 3 de Julio, sobre la investigación 

biomédica enuncia que, la investigación biomédica es un elemento fundamental para la 

mejoría de la calidad de vida de los individuos y aumenta su bien estar.  

              El surgimiento de nuevos instrumentos de diagnóstico ha posibilitado la mejoría y 

la curación de muchas enfermedades. No obstante, con el progreso de la ciencia médica y 

los modernos procedimientos, se ha  abierto un debate  sobre cuestiones éticas y jurídicas 

referentes a varios temas relacionados con la reproducción humana, siendo que la misma 

incide de forma inmediata sobre la identidad del sujeto. Es lo que ocurre con la gestación 

subrogada en relación con la determinación de la filiación materna y paterna que muchas 

veces se opone al derecho del menor a tener una vida privada y familiar; o cuando la madre 

gestante se recusa a entregar el hijo a los padres de intención;  o en las situaciones que se 

produce un aborto; o cuando el menor nace con mal formación congénita. Sin embargo, 

podrá ocurrir que los padres de intención rechacen al menor y la madre gestante no  pretende 

tenerlo como su hijo.  En consecuencia, se platean las siguientes cuestiones: si la madre 

gestante se recusa a entregar el menor ¿tendrá ella que reparar los daños  a los padres de 

intención? ¿cómo se quedan las cantidades pagadas por ellos por todo el procedimiento? por 

ejemplo, tramitación en los tribunales, los costes del procedimiento de gestación en sí 

mismo764 etc. 

               A mi juicio,  para afrontar los desafíos del progreso de la ciencia  es necesario que 

exista una legislación o regulación de  dichas técnicas que puedan proteger los derechos de 

los individuos que son parte o resultado de estos procedimientos, de forma que se pueda dar 

una respuesta apropiada a los problemas que la gestación por sustitución presenta. La 

gestación por sustitución pese a toda la problemática a su entorno, es una realidad social que 

necesita  reglamentación por parte del derecho, su legislación es necesaria, aunque la misma 

deberá ser precedida de una discusión pública amplia que permitirá extraer de ella valores 

sociales que podrán ser compatibilizados con las  necesidades individuales de las personas 

que acuden a estas técnicas de reproducción humana.  De manera que, mediante una 

legislación se pueda garantizar y proteger  mejor los derechos fundamentales  de los menores 

                                                        
764 VERDERA IZQUIERDO, BEATRIZ; «Anotaciones a la Ley de Reproducción Asistida», ob. cit. pág.10 y 11. 



508 

 

resultado del mencionado contrato, de la madre gestante y de los demás intervinientes en el 

mismo. 

                      Lo que opino es que, dichas normas  deberán salvaguardar los derechos del 

menor a tener una identidad única, el derecho a no ser discriminado en razón de su forma 

de nacimiento;  deberá establecer determinadas pautas y principios para que se respete la 

dignidad de la persona. 

 

6.   Conclusiones. 

              

               El no reconocimiento del registro del menor conlleva que el mismo sea   

incorporado en la familia de la madre gestante, que de hecho  previamente ha renunciado a 

sus derechos de  maternidad.  La determinación de la filiación por la gestación subrogada va 

en contra de registro suscrito en el país de nacimiento. Eso se opone a la unidad familiar, 

porque desde su  nacimiento pasó a existir entre el menor y los padres de intención una 

relación de paternidad, aunque fuera apenas de hecho. Y  el reconocimiento de estas 

relaciones existentes, deberán tener como fundamento la tutela de la relación previa que 

existe entre ellos (menor y  padres de intención).  

              Es necesario tener en cuenta  los vínculos que se han creado entre ellos  desde su 

nacimiento pues, aunque no se les reconoce la filiación, de hecho actúan como progenitores 

del menor y mediante esta relación establecen vínculos afectivos y familiares inalterables. 

Además, socialmente se les reconoce la filiación,  por intermedio de las relaciones de hecho 

que ellos mantienen con el menor, aunque dicha relación está respaldada  y  en conformidad 

con la ley extrajera que si le reconoce jurídicamente la filiación.  

              Cuando se rechaza el registro se pone al menor en una situación de indefensión y 

desamparo total, además  se le impide tener una familia y  a desarrollar su  personalidad en 

el entorno, siendo es que esta misma familia quien  lo ha deseado y lo demandó.  Habrá que 

tener en cuenta el dato de que, la mujer gestante haya abdicado de sus derechos como madre 

previamente al nacimiento del niño, lo que lleva a concluir que el mismo no es querido por 

ella.  Esta renuncia deberá ser un elemento a tener en cuenta en el momento en el  que se 

evalúa la admisión o no  el reconocimiento de la certificación extranjera para  los padres de 

intención,  que  en principio los que  han querido tener un hijo con la intención de dotarlo 

de una familia.  
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo do Genoma Humano permite, assim analisar o mais íntimo do ser humano, prever 

as suas doenças ou predisposições bem como modificar a sua constituição genética. Nas últimas 

décadas o estudo do genoma dos seres humanos teve grandes avanços com a chamada "nova 

genética" o que oportuniza um pluralismo de sentimentos no corpo social com a promessa de 

viabilizar a cura de doenças hereditárias ou multifatoriais o que constituem verdadeiros desafios da 

sociedade contemporânea. Isso porque, a problemática dos deveres fundamentais ressurge do seu 

conceito clássico para um panorama contemporâneo de um conceito revisitado em que o cidadão 

não pode ser compreendido apenas como sujeito de Direitos, mas nomeadamente ser destinatário de 

deveres e proteção global, para agir com responsabilidade perante os demais cidadãos e perante as 

gerações futuras. 

A problemática que tentaremos aqui abordar resume-se ao estudo do genoma humano e a 

devida proteção da privacidade dos dados, para, em seguida, definirmos o seu campo metodológico. 

Convém também mencionar que, apesar das diferentes abordagens existentes em matéria bioeticas, 

desenvolver-se-á aqui uma análise centrada na sua perspectiva antropocêntrica. 

Salientamos que a discussão aqui traçada não pretende esgotar o tema em conclusões 

preliminares levantadas, mas sim suscitar o leitor com essas e outras provocações dentro de um 

assunto emergente ne normas do direito bioetico para proteção do genoma humano. 

 

 

 

                                                        
765 Doutoranda em Direito Público (FDUC). Mestrado em Direito – Ciências Jurídico-Políticas/Menção em Direito 
Constitucional pela Universidade de Coimbra. Professora da Faculdade São Lucas – Brasil. E-mail: 
michellesgarcia@gmail.com. 
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2. Novos debates sobre o genoma humano no cenário mundial 

Entende-se que o genoma humano representa um conjunto de combinações de sequências 

de DNA que é a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana e sua inerente 

dignidade e diversidade (BARBAS, 2007).  

A Human Fertilization and Embryology Authority  HFEA - Comissão de Fertilização Humana 

e de Embriologia do Reino Unido aprovou no inicio do ano de 2016 um pedido do Instituto Francis 

Crick, com sede em Londres, para a investigação e a inclusão da possibilidade de “edição” ou 

manipulação de genes em embriões humanos, com a técnicas revolucionaria Crispr-Cas9,  capaz de 

cortar e colar sequencias de DNA múltiplos rapidamente e com facilidade (CONSELHO 

NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA DE PORTUGAL, 2016). 

 Os cientistas chineses da Universidade de Sichuan em julho de 2016 anunciaram para o 

mundo que serão os primeiros a injetar células geneticamente codificadas em pacientes com câncer, 

sendo possível pela sua legislação realizarem infinitas experiências em macacos e seres humanos.  

O revolucionário método Crispr-Cas9, descoberto em 2015 no Instituto Max Planck por 

Emmanuelle Charpentier, permite modificar a linha sucessória humana, isto é, as células alteradas 

produzem um novo material genético (espermatozoides e óvulos) capazes de serem transmitidos para 

as próximas gerações de descendentes do indivíduo. Estima-se que com a manipulação do Crispr-

Cas9 será erradicada mais de 5.000 mil doenças hereditárias raras. 

Existem exames diagnósticos pré-sintomático de doenças monogenéticas, diagnóstico de 

predisposição e diagnóstico de predição de riscos para futuras gerações. O diagnóstico pré-

sintomático de doenças monogenéticas pode revelar com antecedência de 10 até 20 anos de uma 

alteração genética com a probabilidade de 100% de certeza do surgimento da doença permitindo um 

tratamento precoce. Este teste pode ser realizado em qualquer fase da vida: pré-natal, crianças, adultos 

e até mesmo no embrião in vitro antes da implantação (BANNWART,2013). 

Diagnóstico de predisposição permite identificar um gene que lhe dá uma grande 

possibilidade de contrair determinada doença, possibilitando o individuo a medidas especiais de 

prevenção para evitar o surgimento de certa doença, o teste também pode ser feito na fase pré- 

implantatória, embrionária, infantil ou adulta (BANNWART, 2013).  

Diagnóstico de predisposição de riscos para futuras gerações possibilita detectar 

translocações que um individuo portador de doença genética, sendo que o sujeito não apresenta 

nenhuma manifestação aparente da doença, mas transmite para a sua linha descendente uma 

enfermidade (BARBAS, 2007). Rastreio genético tem como objetivo conhecer a disseminação de 

doença hereditária em um determinado grupo de pessoas (ANDORNO, 2011).  

A terapia genética colabora com a introdução de gene funcional que supre as necessidades 

do gene anormal, transpondo a medicina a possibilidade de procedimentos e tratamentos mais 

específicos e eficazes no combate de doenças (BARCA,2011). 
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 Avança-se para uma época em que a terapia passara a ser cada dia mais personalizada, ao 

tratar doenças incuráveis e genes defeituosos deve-se adaptar a prescrição de fármacos ao código 

genético de cada pessoa sendo um dos próximos desafios colocados à ciência (ÁLVAREZ, 2011).  

Nesse contexto, o debate sobre o genoma humano e a permissão jurídica para experimentos 

em seres humanos ganhou uma nova notoriedade mundial, sendo necessário uma reformulação da 

regulação do tema em todo o mundo. 

 

3. A necessidade de reformulação da regulação do tema  

A pertinência da elaboração de um estudo sobre o genoma humano a nível europeu resulta, 

portanto, na necessidade de novo olhar regulatório que preencham lacunas impeditivas à ampla e 

plena aplicação de conceitos genéticos inovadores, quer da fundamental importância de um ambiente 

regulado e adequado as novas tecnologias mundiais que impulsione uma maior eficiência nas 

pesquisas e avanços científicos que auxiliarão a cura de doenças e inúmeras melhorias para a sociedade 

atrelado a preservação dos direitos fundamentais da humanidade (CASABONA, 2011).  

Ao analisar as sequencias de DNA verificou-se algo único que difere de pessoa para pessoa 

tornando-se um bem individual que necessita de proteção da sua singularidade e diversidade por se 

tratar de um direito fundamental (PÉREZ LUÑO, 2011). O genoma é o suporte e caracterizador 

físico e psíquico da personalidade humana, sendo um elemento constitutivo do corpo, aparece como 

o objeto de tutela de direitos individuais. 

Nesse contexto, assume especial importância a analise a titularidade e tutela genética sob o 

enfoque dos direitos fundamentais, pois as informações genéticas podem contribuir nas decisões 

individuais: pré-natal; exame para reconhecimento de genótipo de menores para reconhecimento de 

filhos perdidos ou pretendentes de pais adotivos; adulto quando desejam rastrear doenças genéticas 

(PEREIRA, 2015). Inclui-se também observar os problemas sociais: triagem neonatal residuais, pré-

nupcial, cobertura de seguros, patentes, testes em larga escala, admissão laboral, seguro saúde e 

atribuições e prestações sociais, o que pode gerar grave violações de direitos.  

Desde os anos 1970, a Europa manifesta uma larga promoção da reflexão sobre as questões 

jurídicas e éticas que são levantadas pela pesquisa na ciência da vida e suas aplicações. O Conselho 

da Europa criou uma serie de mecanismos para o controle e segurança das pesquisas genéticas com 

a vários documentos sobre o assunto como a Convenção de Oviedo sobre Direitos Humanos e 

Biomedicina com o “Protocolo da Clonagem”, e a Declaração Bioética de Gijón, Diretiva 98/44 do 

Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, o Congresso Mundial de Bioética, etc. 

O complexo ambiente europeu sobre pesquisas genéticas ganha destaque no mundo 

devendo também ser reavaliado a necessidade de  incentivos e propostas de intercâmbio de ideias e 

informação com o globo. Deve a União Europeia (EU) estabelecer um diálogo de eficiente 

cooperação entre as organizações governamentais e não-governamentais internacionais vinculadas ao 

estudo genético.  
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Surge a necessidade de novas metas estratégicas para a harmonização de todos os Estados 

europeu. Hoje cada Estado membro segue sua própria perspectiva sobre a coleta e manipulação de 

material genético humano, dessa forma, percebe-se a necessidade de uma uniformidade na legislação 

da Europa coadunando com a legislação internacional e o desenvolvimento de projetos específicos 

de biomedicina, com o incentivo de uma serie de programas de biotecnologia que atrela os temas 

principais de genoma e respeito a dignidade humano (ÁLVAREZ, 2002). 

Existe uma necessidade imprescindível de reanalisar o regime jurídico para uniformização da 

legislação de todos os Estados membros da comunidade europeia, com documentos de cunho prático 

com regulamentação destinado a qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem 

humana em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana (PEREIRA, 2004).  

Percebe-se que ainda existe uma carência de regulação no acesso e uso do genoma, na 

necessidade de conhecer e implantar políticas públicas eficientes sobre o tema, no consentimento 

livre e informado individual e coletivo para pesquisas genéticas, melhorias e reconhecimento de 

propriedade intelectual e industrial.  

 

4. Privacidade do genoma humano e a autodeterminação informacional 

A tecnologia atual permite a manipulação genetica do cidadão de maneira anteriormente inimagináve 

o que pode resultar em discriminações (BENNETT, 1992)766. Os debates públicos com a 

preocupação da preservação de dados pessoais dos individuos tiveram início nas décadas de 1960 e 

1970, quando o emprego de dados pessoais passou a ser fortemente utilizado em razão do aumento 

da população associado à burocratização dos setores privados e público, e ao avanço da tecnologia. 

Somente com debates sobre o tema é possível chegar ao equilíbrio de privacidade, liberdade 

e igualdade (MURILLO, 2007). O centro da problematização não é a tecnologia em si, mas a maneira 

como ela é utilizada, podendo violar tutelas jurídicas.  

A proteção da tutela do genoma humano para as gerações futuras constroem um património 

inalienável, o que deve estar alinhado aos avanços da ciência que almeja uma pretação de melhorias 

para toda a humanidade, com a devida observações dos parametros ético e jurídico (LUÑO, 2002).  

O genoma pode evidenciar muito a respeito de um grupo de pessoas ou até mesmo de um 

povo sendo considerado uma herança universal, que atende aos interesses difusos, nesse sentido é 

considerado como património da humanidade, necessário o seu estudo no campo do direito 

internacional e biomédico (MONIZ, 2004).  

Diante de uma nova realidade os órgãos administrativos e fiscalizadores de biotecnologia 

devem estar adequados a funcionar observando a conveniência e oportunidade no estabelecimento 

de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde (GRUPE, 2016). 
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Outra questão essencial, que está entre as mais relevantes dentro da abordagem jurídica 

tradicional, diz respeito à problemática dos limites do direito fundamental e a confidencialidade e 

dados genéticos, quando em colisão com outros direitos fundamentais, bem como a proteção da 

reserva legal, do núcleo esencial (OTERO, 2009).  

É fundamental observar o direito da autodeterminação informacional, contextuando-o como 

sendo a prerrogativa inerente a todo ser humano, corolário direto e importante vetor da dignidade 

da pessoa humana, de exercer total controle de informações e/ou dados que lhe digam respeito. O 

cenário é agravado ao arbitrariamente, empresas privadas e órgãos governamentais desenvolvem 

bancos de dados genéticos (CANABES, 2015). 

          Os bancos genéticos são importantes para a realização de pesquisas e diagnósticos. Para 

manipulação de certas pesquisas é necessário uma estocagem de amostras de DNA que são obtidos 

de indivíduos ou de famílias numerosas em que compartilham alguma doença genética em seus 

integrantes, ou até mesmo uma população inteira de uma determinada cidade ou região (O’NEILL, 

2005).  

Os bancos de DNA podem ter um carater privado, militar ou forense que comumente não 

estão atentos aos direitos à privacidade e autonomia dos indivíduos analisados. O sistema de 

identificar procedimentos adequados no consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo deve 

ser tomado como base na coleta de material genético (PEREIRA, 2015).   

Uma consonância do corpo tecnocientífico com o corpo axiológico com personalidade e 

intimidade, que ultrapassa a deontologia, ou seja recai no campo da ética, tendo como valor basilar a 

autodeterminação informativa nos disgnósticos genéticos como um direito fundamental a ser 

tutelado para a proteção da coletividade e da dignidade da espécie humana.  

 

5. CONCLUSÃO 

Os avassaladores progressos médicos e tecnológicos permitem originar uma nova visão da 

vida e do próprio futura da humanidade e desenha um novo caminho de profundas mudanças sociais 

com impacto global e que se estenderá às futuras gerações.  

A pertinência da reanalise regulatório sobre o genoma humano a nível europeu resulta, 

portanto, quer da necessidade de preenchimento de lacunas impeditivas à ampla e plena aplicação de 

conceitos genéticos inovadores na união Europeia, quer da fundamental importância de um ambiente 

regulado e adequado as novas tecnologias mundiais que impulsione uma maior eficiência nas 

pesquisas e avanços científicos que auxiliarão a cura de doenças e inúmeras melhorias para a sociedade 

atrelado a preservação dos direitos fundamentais da humanidade. 
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Práticas institucionais no excurso da reinserção a partir de uma 

visão jurídica-empírica crítica do sistema penitenciário 

português  

 

Marco Ribeiro-Henriques 767 

Instituto Jurídico Portucalense (Portugal) 

 

Introdução 

 

 O direito está em permanente discussão. A prisão aventa uma solução máxima da tutela 

penal, no ordenamento jurídico português. No presente capítulo, traz-se, à estampa, um exercício 

metodológico jurídico-descritivo crítico, concernente ao sistema jurídico-penitenciário português.  

 Não vaticinamos no nosso horizonte teórico fazer deste um lugar de militância pró ou 

antiespaços prisionais - deter-nos-emos, na nossa abordagem, numa perspetiva iminentemente 

jurídica, nossa casa de partida, realizada numa interceção do direito, num trilho etnográfico e empírico 

– metodologia que consideramos muito relevante para a compreensão do sistema prisional, como a 

solução presente no Estado de direito hodierno. 

 O silêncio sobre os assuntos penitenciários, de uma certa academia jurídica, vem, desde há 

largos anos, volvendo as mulheres e os homens recluídas/os, convolando-os em seres invisíveis, à 

mão dum mesmo Estado tripartido - entre o Estado que condena, o Estado que faz cumprir a pena 

e aquele que apresenta os resultados do seu próprio modelo, mormente, através do também, 

recentemente extinto, ou se preferimos apenas “aglutinado”, Instituto da Reinserção Social.  

 Propomos por isso um excurso descritivo, sobre o paradigma português da reinserção social 

sob o ponto de vista do investigador da senda jurídica.   

 

 

I. A opção privativa da liberdade 

 

O atual sistema penitenciário português é fruto de acalentamento penal, que, em mais de 

80 anos passados sob o atual de modelo socializador vigente768, continua a procurar 
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768 Referimo-nos às profundas alterações, operadas no sistema penitenciário em 1936, nomeadamente pelo Decreto n.º 

26.643, de 28 de maio. Neste sentido, cfr. ESCUDEIRO, M.J.S. “Execução das penas e medidas privativas da liberdade 

– Análise evolutiva e comprativa”. Revista da Ordem dos Advogados. 2011.   
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encontrar chaves e caminhos para cumprir a sua missão última: assegurar a reentrada769 do/a 

cidadão/ã uma vez recluído/a à sociedade, liberto/a da culpa e munido/a de competências 

que permitam que não volte a fintar a norma.  

Para o ordenamento jurídico português, a execução das penas e das medidas de segurança 

privativas da liberdade visam, tão só, cumprir os reflexos teóricos respeitantes aos fins das penas, a 

que a reinserção social e sociabilização do agente de crime importa para a comunidade.  

As penas e medidas privativas da liberdade, no sistema penitenciário português, são executadas 

em regime comum, em regime aberto ou regime de segurança770. Para tanto, o sistema tem em conta 

a avaliação do/a recluso/a e a sua evolução, em todos os aspetos considerados pilares do projeto de 

reinserção social do/a cidadão/ã em reclusão, salvaguardando ou atenuando, nesta sede, os riscos 

para o/a recluso/a e para a comunidade, de acordo com a necessidades de paz social e segurança do 

sistema.  

O modelo de reinserção português assenta numa premissa de renúncia, na medida do possível, 

das consequências nocivas que resultam da privação da liberdade, na esfera individual do/a recluso/a 

e aproximação da execução da pena ou medida de segurança, das condições estimulantes à sua 

reintegração na vida em comunidade.  

Com efeito, esta ideia de um sistema penitenciário, que garanta a dignidade do/a recluso/a, 

era já era perfilhada pelo Decreto-Lei n.º 265/79 de 1 de agosto, hoje revogado, logo no seu artigo 

terceiro. Trata-se de um princípio orientador da revisão ao sistema de cumprimento de penas e 

medidas restritivas da liberdade, operada pela Lei n.º115/2009, de 12 de outubro.   

A Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, pretendeu reforçar um sistema de planificação do 

tratamento penitenciário de forma individualizada, baseando-se na ideia de adequação às necessidades 

socializadoras do/a recluso/a e, neste sentido, asseverar a particular importância que é dada à 

individualização da própria execução771.  

O entronizamento da ideia de especialização e de individualização foi, por conseguinte, 

propugnado logo em 2004 aquando do anteprojeto da Reforma do Sistema Prisional772.   

Neste sentido, asseveramos, que pelo menos ao nível da letra da lei, o sistema português de 

cumprimento de penas e medidas de segurança desenvolve mecanismos individuais de promoção do 

sentido crítico e responsabilização do/a recluso/a, estimulando-o/a a participar no planeamento e 

na execução da sua trajetória prisional, assim como no seu processo individual de reinserção social.  

                                                        
769 Sobre reentrada vide PETERSILIA, J. When prisioners come home: Parole and Prisioner Reentry. 2009. 
770 Artigo 12º e seguintes do CEP. 
771 Esta é de resto a nota a que nos remete o artigo 5.º n.º 1 do CEP em harmonia com o seu artigo 3.º. “A execução das 

penas e medidas privativas de liberdade orienta-se pelo princípio da individualização do tratamento prisional e tem por 

base a avaliação das necessidades e riscos próprios de cada recluso”. A própria avaliação do/a recluso/a, revista no 

artigo 19.º, vem plasmar este mesmo princípio de individualização, a par com a ampliação de situações em que se 

elabora um Plano Individual de Readaptação. 
772 Que, no âmbito do seu enquadramento valorativo e quanto aos fins a que o sistema prisional se deveria vincular, defendia 

já a criação das oportunidades necessárias e adequadas para o desenvolvimento do processo individual de reinserção 

social de cada condenado/a.  
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Ora, esta responsabilização individual do/a recluso/a, que é proposta pelo sistema, é depois 

levada a efeito, através de uma facilitação do acesso ao ensino, enquanto pilar básico da vida em 

sociedade, mas igualmente à progressão no ensino superior e à formação profissional. Neste 

particular, nem sempre se mostra exequível, sobretudo em função das particulares exigências de 

meios concernentes à sua realização, desde logo ficará, em todos os casos, dependente da existência 

de segurança adequada ao efeito.  

Por outro lado, a motivação individual da população reclusa é um fator a ter em conta, no 

cumprimento deste eixo programático do modelo de reinserção, atualmente vigente no ordenamento 

jurídico português.  

As prerrogativas de individualização e de especialização estão intrinsecamente ligadas à 

afetação da pessoa a um estabelecimento prisional e este deve ser adequado às necessidades 

particulares do/a recluso/a. Trata-se de um entendimento, visto como o mais facilitador das 

condições necessárias a permitir que a pessoa, uma vez recluída, possa orientar a sua vida de feição 

socialmente consciente e pensada de modo a que a reincidência não aconteça773.  

A execução das penas e das medidas privativas da liberdade agrega a convivência de programas 

orientados para o tratamento de problemáticas específicas, que possibilitem a aprendizagem ou o 

reforço de competências pessoais e sociais, de modo a promover a convivência regrada dentro do 

estabelecimento prisional [EP] e, sobretudo, favorecendo a adoção de comportamentos socialmente 

responsáveis, que permitam favorecer a reinserção social dos/das agentes de crime774.   

Estes programas775 são, via de regra, diferenciados, tendo em conta a idade, o género, a origem 

étnica e cultural, o estado de vulnerabilidade, os perfis e problemáticas criminais, as necessidades 

específicas de reinserção social da pessoa em reclusão e os fatores criminógenos, designadamente os 

comportamentos aditivos, que devem merecer relevância no tratamento penitenciário.   

Preconiza, o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade [CEP], no seu 

artigo 38º, que a escolaridade obrigatória deve ser assegurada com carácter prioritário a reclusos/as 

jovens ou iletrados/as.  

Sem embargo, aos/às reclusos/as com necessidades educativas especiais deverá ser garantido 

o apoio necessário, que lhes permita aceder ao ensino regular em condições idênticas às dos/as 

restantes reclusos/as. Em casos especiais de reclusos/as estrangeiros/as, de língua materna diferente 

                                                        
773  Neste sentido, cfr. ESCUDEIRO, M.J.S. “Execução das penas e medidas privativas da liberdade – Análise evolutiva e 

comprativa”. Revista da Ordem dos Advogados. 2011.p.575.   
774 O movimento que ressalta hoje na doutrina penalista portuguesa vai no sentido de rejeição da teoria da retribuição774. 

Contudo, o inextrincável princípio da culpa a que ele está umbilicalmente conexo, conservar-se no sistema jurídico 
português como um dado adquirido ao património jurídico-cultural. A culpa é um pressuposto e limite da medida da 
pena774. O princípio da culpa é uma necessária consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, valorado 
constitucionalmente pela República Portuguesa. Neste sentido, cfr. RIBEIRO-HENRIQUES, Marco. O Direito Processual 
Penal no Tratamento Penitenciário, à Luz de uma Metodologia Jurídica Multidisciplinar. Porto: Universidade Portucalense Infante 
D. Henrique. 2017. Dissertação de Mestrado. p. 33. 

775 De acordo com o Relatório de Atividades e autoavaliação de 2014, foram implementados no sistema prisional, 8 

programas internos de educação. Neste sentido, cfr. SERVIÇOS PRISIONAIS, D. G. R. Relatório de atividades e 

autoavaliação de 2014. Lisboa: DGRSP. 2017. p. 60 e ss. Disponível em «http://www.dgsp.mj.pt». Consultado em 

12/04/2017. 
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da portuguesa, o sistema deve garantir o acesso a programas de ensino da língua portuguesa, 

prerrogativa que se manifesta indispensável, quando o tempo de pena em cumprimento ultrapassa 

um ano.  

 Este ensino deve ser organizado em conexão com a formação profissional e o com o trabalho 

intramuros, de modo a promover condições de empregabilidade e de reinserção social. Neste sentido, 

as ações de formação e aperfeiçoamento profissional, previstas no artigo 40º do Código de Execução 

de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, devem ser organizadas, tendo, por referência, as 

necessidades e aptidões da população reclusa, privilegiando sempre as condições de empregabilidade 

da pessoa de acordo com a sua individualidade. A realização de atividades socioculturais e desportivas, 

enquanto atividades enquadradas no tratamento prisional, encontram-se previstas no artigo 49º do 

CEP, o qual vem veicular, que são organizadas nos estabelecimentos prisionais, atividades 

socioculturais e recreativas, nomeadamente através da implantação de bibliotecas, de serviço de 

leitura, de videotecas e de programas diversificados de animação cultural, das quais os reclusos 

possam usufruir, tendo em vista o seu bem-estar e o desenvolvimento das suas aptidões. Por 

conseguinte, é dado particular enfoque às atividades desportivas, sob orientação técnica, a fim de 

assegurar o bem-estar físico e psíquico da população reclusa, bem como o favorecimento do espírito 

de convivência social organizada. Nesta senda, é ainda possibilitado o envolvimento ativo da 

população reclusa, na participação e programação organizada, das atividades socioculturais e 

desportivas, sem prejuízo da manutenção da ordem e da segurança intramuros. 

A participação de instituições particulares e de organizações de voluntários, nos termos do 

artigo 55º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, em articulação com 

outras entidades, deve ser estimulada, nos termos do Regulamento Geral dos Estabelecimentos 

Prisionais [regulamento]776, podendo incidir, no desenvolvimento de atividades de cariz cultural e de 

ocupação de tempos livres, bem como no apoio social e económico a população reclusa e seus 

familiares. De seguida detalharemos o organismo responsável pela tutela dos serviços prisionais de 

reinserção social.  

 

i. A Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais 

 

A Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais [DSRSP], nos termos do Decreto-Lei n.º 

123/2011, de 29 de dezembro, emerge da fusão entre a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e a 

Direção-Geral de Reinserção Social e é o organismo competente para o desenvolvimento de políticas 

de prevenção criminal, de execução das penas e medidas de reinserção social e para a gestão articulada 

e complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições compatíveis com 

a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz social777.  

                                                        
776 Aprovado pelo Decreto-Lei 51/2011 de 11 de abril.   
777 Neste sentido, cfr. o artigo 1º do DL n.º 123/2011 de 29 de setembro e artigo 12º do DL n.º 215/2012 de 28 de setembro. 
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A centralização das duas entidades propôs-se permitir uma intervenção centrada na pessoa, 

desde a fase pré-condenação até à sua reentrada. Deste modo, pugna-se por preparar e potenciar as 

oportunidades de mudança e de reinserção social do agente de crime, diminuindo as consequências 

negativas próprias da privação de liberdade, procurando reduzir, neste particular, o risco de 

reincidência778. 

Como principais atribuições, a DGRSP compulsa a assessoria técnica aos tribunais, em 

processos penais e tutelares educativos, no âmbito do apoio à tomada de decisão779, promove a 

execução de penas e medidas privativas da liberdade, orientando a sua intervenção para a reinserção 

do condenado na sociedade, preparando-o para conduzir a sua vida de modo socialmente 

responsável, sem cometer novos crimes. Sem embargo, é a também a Direção-Geral da Reinserção e 

Serviços Prisionais a entidade gestora do sistema penitenciário português. Garantindo a proteção de 

bens jurídicos e a defesa da sociedade e, simultaneamente, a organização da segurança e manutenção 

da ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, a gestão da população prisional e o controlo 

dos reclusos custodiados no exterior, bem como é a DGRSP quem assegura o respeito pelos direitos 

humanos das pessoas privadas de liberdade, nomeadamente condições adequadas de alimentação, 

cuidados de saúde física e mental, atividades educativas e formativas, laborais, socioculturais e 

desportivas e a inclusão em programas e atividades estruturadas orientados para a reabilitação 

criminal780.  

A Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais dispõe de unidades orgânicas cujas 

atribuições se centram na execução de penas e medidas, no âmbito penal e tutelar educativo, 

residentes nos serviços centrais e nos serviços desconcentrados, estes constituídos por 

estabelecimentos prisionais, delegações regionais de reinserção, que integram as equipas de reinserção 

social, equipas de vigilância eletrónica e centros educativos781.   

Ao arrepio da Convenção de Haia sobre os aspetos civis do rapto internacional de crianças, 

de 25 de outubro de 1980 e da Convenção de Haia, de 19 de outubro de 1996, conjugada com o 

Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de 27 de novembro de 2003, a Direção-Geral da 

Reinserção e Serviços Prisionais é ainda a autoridade central portuguesa para a aplicação e execução 

de decisões internacionais, relativas à guarda e proteção de crianças e jovens782. Na esteira do escasso 

registo estatístico de dados, a que já aludimos precedentemente neste exercício, tentaremos, no inciso 

seguinte, caracterizar a população reclusa portuguesa.   

 

                                                        
778 Neste sentido, cfr. ALBINO, M. C. "Reinserção Social - Perspectivas para o século XXI". Direito e Justiça. Vol. Especial. 

2004. pp. 269-283. p.275. 
779 Neste sentido, cfr. op. cit. SERVIÇOS PRISIONAIS, D. G. R. Relatório de atividades e autoavaliação de 2014. 2015. Disponível 

em www.dgsp.mj.pt. Consultado em 10/04/2017 
780 Nestes parágrafos, seguimos de perto o artigo 12º do DL n.º 123/2011, de 29 de dezembro, bem como o artigo 3º do 

Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro, que estabelece a estrutura orgânica da DGRSP.   
781 Neste sentido, cfr. com artigo 1º da Portaria n.º 118/2013, de 25 de março.   
782 Neste intento, cfr. SERVIÇOS PRISIONAIS, D. G. R. Relatório de atividades e autoavaliação de 2014. 2015. p. 22, nota 2, 

disponível em www.dgsp.mj.pt. Consultado em 10/04/2017.   

http://www.dgsp.mj.pt/
http://www.dgsp.mj.pt/
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ii. Recorte estatístico [possível] da população reclusa em Portugal  

 

Segundo os dados do Conselho da Europa, publicados em março de 2017783, existiam em 31 

de dezembro de 2015, nas prisões europeias, 1 404 398 pessoas em situação jurídica de reclusão. 

Destacam-se cerca de 102 880 mil reclusos/as a menos que no ano anterior e, ainda assim, 

consubstanciando uma média de 115,7 cidadãos/ãs reclusos/as por cada 100 mil habitantes no 

espaço europeu. Desta contabilidade prisional, ressaltam escassos 5,2% representativos das mulheres 

que vivem em espaços prisionais europeus. Apenas 13,5% destas pessoas se encontrava a cumprir 

uma pena de prisão igual ou inferior a um ano. Por contraposto, aproximadamente 11,4% cumpria 

dez ou mais anos de pena de prisão em espaço europeu.  

 Em 2014, em média, cada pessoa reclusa, numa prisão europeia, representava um custo 

diário, ao erário público dos países europeus, de 52€, valor que se eleva em 7€, quando comparado 

com o ano precedente. O Estado que menos gasta com os seus/suas reclusos/as é a Geórgia, com 

um custo diário médio de 6€/dia, e, por contraposição, o Estado que mais gasta por dia para manter 

alguém preso é San Marino, que despende a razão de 480€ por dia e por pessoa recluída. A 

euromilionária quantia de 26 469 957 932€ é o valor gasto pelas administrações prisionais europeias 

durante o exercício económico de 2014784.  

Portugal, ladeado de países como a França, Moldávia, Albânia, Bélgica, Hungria, Espanha e 

Macedónia, está na linha da frente dos países europeus que mais prende e onde permanece uma 

sobrelotação prisional quase epidémica  

De acordo com os dados publicados pela Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, 

em Portugal, durante o ano de 2015, 55 053 pessoas cumpriram um total de 62 280 penas. Destas, 

89% são do género masculino, com uma predominância de idades, cerca de 33%, entre os 17 e os 30 

anos. Apenas 11% destas pessoas, cerca de 6082, eram mulheres785.  

Os dados existentes não permitem a descrição exaustiva e detalhada que esta sede nos merecia. 

Em bom rigor, desde a publicação do último Relatório de Atividades, construído de forma 

condensada e referente ao exercício de todos os estabelecimentos prisionais em 2010, que a Direção-

Geral da Reinserção e Serviços Prisionais não publica, de forma sistemática e detalhada, a informação 

sobre o exercício anual dos serviços de tratamento penitenciário; voltando-se hoje para uma dissuasão 

da informação de forma extemporânea, fragmentada em informação quantitativa e dispersa por 

vários locais onde pode ser encontrada.  

                                                        
783 Neste sentido, cfr.  AEBI, Marcelo F., TIAGO, Mélanie M. e BURKHARDT, Christine. SPACE II – Annual Penal 

Statistics: Persons Serving Non-Custodial Sanctins and Masures in 2015. Survey 2015 – Executive summary. Estrasburgo: Conselho 

da Europa. 2017. Disponível em: «http://wp.unil.ch». Consultado em 25/03/2017.  
784 Nesta parte seguimos a nossa sistematização em RIBEIRO-HENRIQUES, Marco. "Trilhos para uma Política 

Penológica Europeia comum aos Estados e à Luz dos Direitos Humanos – O Caso da Noruega". Paradigmas do Direito 

Constitucional Actual. (Org.) VEIGA, S. Fábio & GONÇALVES, M. Rubén. (Coor.) PORTELA; M. Irene. Cap. LIX. 

Barcelos: Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 2017.    
785 Neste sentido, cfr. SERVIÇOS PRISIONAIS, D.G.R. Relatório estatístico anual de 2015. Lisboa: DGRSP. 2016. p. 3. 

Disponível em www.dgsp.mj.pt. Consultado em 10/04/2017 

http://www.dgsp.mj.pt/
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O último relatório anual, onde é possível encontrar informação substantiva, é o referente ao 

exercício de 2014. De resto, o seu precedente homólogo mais próximo é o relatório referente ao 

exercício de 2010, a que já nos referimos, o que por si mesmo é criticável, tendo em conta a 

dificuldade da comunidade em acompanhar a diligência da mão punitiva do Estado.     

Assim, em Portugal e de acordo com os dados disponíveis referentes ao exercício de 2016, no 

que respeita à nacionalidade, o número de estrangeiros em cumprimentos de penas e medidas penais 

correspondia a 2 089 pessoas em reclusão. Destas, a comunidade que mais destaque assume é a 

proveniente de países africanos, cerca de 1 196 pessoas. Esta lista é encabeçada por Cabo Verde e, 

logo a seguir, Angola. Os/as restantes reclusos/as eram oriundos/as do continente americano, cerca 

de 3 651, com destaque para o Brasil, Venezuela e Canadá. Por conseguinte, a Europa, possuía cerca 

de 493 cidadãos/ãs europeus/eias recluídos/as, liderados pela Roménia e Espanha. Caminhando na 

nossa exposição gráfica da representação social da população reclusa em Portugal, apraz-nos referir, 

ainda, que apenas 10 055 reclusos/as estavam habilitados com grau de ensino786. Maioritariamente, 

cerca de 3 077 pessoas reclusas detinham apenas o 1º ciclo do ensino básico. Relativamente à sua 

tipologia, das 11 662 penas registadas em 2016787, na esteira dos que registaram maior crescimento, 

continuam a destacar-se os crimes contra o património, num total de 3 236 penas e medidas em 

aplicadas.  

Por outro lado, em 2016, assistimos a uma inversão de lugares neste ranking de crescimento 

criminógeno, figurando, em segundo lugar, os crimes contra as pessoas e, em terceiro lugar, os crimes 

relacionados com o tráfico de estupefacientes. Relativamente à sua categorização por tipologia de 

crime, predominam, como já ao asseverámos, os crimes contra o património, com cerca de 3 2236, 

designadamente os crimes de furto simples e qualificado, que registaram 1 524 penas. Permitimo-

nos, ainda, encetar um recorte etário na nossa exposição.  

Em 31/12/2016, segundo a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, existiam 49 

estabelecimentos prisionais. Destes, 43 EP`s possuíam um regime de segurança alta, 5 detinham um 

regime de segurança média e apenas 1 observava um nível de segurança especial. Já quanto ao grau 

de complexidade de gestão, 23 estabelecimentos observavam um grau de complexidade de gestão 

elevado e 26 detinham um grau de complexidade de gestão médio788.  

Havia àquela data, 2 589 reclusos/as, entre condenados/as e preventivos/as, em 

estabelecimento prisional de grau elevado de complexidade de gestão, e 2 698 reclusos/as, em 

                                                        
786 Adotamos a classificação da DGRSP, numa categorização entre “Não sabe ler nem escrever”, “Sabe ler e escrever”, “1º 

ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos)”, “2º ciclo (5º e 6º anos)”, “3º ciclo (7º, 8º e 9º anos)”, “secundário (10º, 11º e 12º anos)”, 

“Superior” e “Outros cursos”.   
787 A nossa exposição adota uma classificação dos dados recolhidos de acordo com a 43.ª Deliberação da Secção Permanente 

de Coordenação Estatística do CSE, de 3 de dezembro de 2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 15 de 

dezembro de 2014, que agrega diferentes tipologias sociais do crime, decorrentes das necessidades identificadas pelos 

vários órgãos de polícia criminal. Inclui também os crimes, resultantes dos novos tipos penais consagrados. Sobre este 

assunto, cfr. ainda ABREU, Carlos Pinto de. “Execução de penas e medidas com vigilância electrónica”. Revista da Ordem 

dos Advogados. Ano 71. jan.-mar. 2011. Lisboa. pp. 49-70. 
788 Neste sentido, cfr. artigo 9º e seguintes do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade e da Portaria 

13/2013 de 11 de janeiro.  
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estabelecimento prisional de grau médio de complexidade de gestão. Os restantes cumpriam pena ou 

outra medida restritiva da liberdade em estabelecimentos não prisionais ou militares.  

Ainda aqui, outro fator maxime do processo de cumprimento de pena é trilhado no sistema 

prisional português, através da disponibilização de trabalho intramuros e extramuros, ou outros 

programas pontuais, cooperando, tanto quanto possível, com a comunidade. E neste baluarte do 

sistema, a tarefa não se demonstra facilitada. Da ausência de parceiros responsáveis que aspirem 

disponibilizar tarefas em processos produtivos, que logram ser executados intramuros, até aos parcos 

índices de qualidade da mão-de-obra ou baixa produtividade, assente sobretudo em salários baixos e 

até de valor questionável, o sistema penitenciário encontra desafios que não se nos afiguram 

inteligíveis a superar.  

Nos termos do artigo 41º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade, 

o trabalho intramuros propõe-se criar, manter e desenvolver, na população reclusa, capacidades e 

competências para exercer uma atividade laboral após a libertação, estima-se, para tanto, que seja 

assegurado, à população reclusa, de acordo com as ofertas de trabalho disponíveis, tarefas de trabalho 

em unidades produtivas de natureza empresarial, tendo em conta as suas aptidões, capacidades, 

preparação e preferências, sem prejuízo do acesso ao ensino e à formação profissional, bem como da 

participação nos programas referidos no artigo 47º do CEP.  

O trabalho, a que aqui nos referimos, não se subordina exclusivamente a finalidades lucrativas 

ou a interesses económicos do estabelecimento prisional ou de terceiros. Este trabalho é realizado no 

interior ou no exterior dos estabelecimentos prisionais e pode ser promovido com a colaboração de 

entidades públicas ou privadas, sob supervisão e coordenação dos serviços prisionais. Estão 

compreendidos, nesta área a que nos referimos, o trabalho em unidades produtivas de natureza 

empresarial789, o trabalho organizado pelos estabelecimentos prisionais790 nas suas próprias 

instalações, que não se enquadre em unidades produtivas de natureza empresarial, e, ainda, os serviços 

auxiliares e de manutenção das instalações e equipamentos, cuja remuneração à população reclusa é 

fixada por portaria. 

Os dados disponíveis a esta data redundam ao exercício de 2014. Como nos referimos 

anteriormente nesta sede, o órgão penitenciário competente, mormente a Direção-Geral da 

Reinserção e Serviços Prisionais, mantém anomalamente uma postura de extemporaneidade na 

publicação dos seus dados quantitativos e qualitativos referentes ao exercício anual.  

Assim, em 31/12/2014, a taxa de ocupação laboral era de 38% da população reclusa, cerca de 

5 047 reclusos e reclusas. As atividades económicas com maior expressão intramuros eram as 

atividades administrativas e de serviços de apoio, criados pela própria Direção-Geral da Reinserção e 

                                                        
789 Nos termos e para os efeitos da relação jurídica especial de trabalho, prevista no artigo 43º do CEP. 
790 Na esteira das nossas conclusões em RIBEIRO-HENRIQUES, M. Direito do Trabalho em jeito de Direito Penitenciário. Um 

impasse de direitos humanos por resolver - O caso das mulheres, reclusas e mães intramuros. Conferência Internacional no 50.º 

aniversário da aprovação pela ONU dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos. Lisboa: Faculdade de Direito da 

Universidade Clássica de Lisboa. 2016. 
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Serviços Prisionais e o trabalho na indústria transformadora, organizado através de parcerias com 

entidades externas.  

Os estabelecimentos prisionais que maior taxa de ocupação laborar apresentavam eram os EP 

Santa Cruz dos Bispo Feminino e EP Odemira, com 90% e 74% respetivamente da sua população 

inserida em contextos de trabalho penitenciário. A reduzida expressão destes números talvez se 

compreenda, se tivermos em conta que, no contexto nacional, a distribuição de entidades envolvidas 

no meio prisional era em 31/12/2014 de apenas 96, concentradas, como será de fácil compreensão, 

junto de estabelecimentos prisionais mais próximos do litoral e anexos aos grandes núcleos urbanos 

de Lisboa e Porto.  

Ainda neste recorte, algumas palavras para as sessões promovidas para estímulo ao 

empreendedorismo e criação do próprio emprego, bem como eventos dinamizados nos 

estabelecimentos prisionais com vista ao desenvolvimento de estratégias de envolvimento de 

empregadores.  

Durante o exercício de 2014, os nossos dados não são atuais, já aqui nos referimos a este 

problema de divulgação por parte da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais; ocorreram 

no território no parque prisional português, 14 sessões internas e 27 externas de estímulo ao 

empreendedorismo e criação do próprio negócio, aglutinando nestes momentos cerca de 168 reclusos 

e reclusas, bem como, outrossim, 63 eventos para envolvimento de empregadores em meio 

penitenciário, envolvendo 96 entidades.    

Já quanto às denominadas atividades socioculturais e desportivas, desenvolvidas através da 

existência de bibliotecas, de serviço de leitura, videotecas e de programas diversificados de animação 

cultural, visando como fim último, segundo a narrativa normativa, o bem estar a pessoa em reclusão, 

é ainda possível quantificar em 159 sessões culturais, em cooperação com bibliotecas externas, e 485 

atividades desportivas organizadas e realizadas no intramuros dentre o parque prisional português, 

durante o ano de 2014. 

 

Conclusões 

 

A par com estado de degradação do parque prisional português, um dos principais se não 

mesmo o mais grave problema com que se debate o sistema prisional português é a sobrelotação e a 

falta de recurso financeiros aptos a cobrir as necessidades da prisão como uma opção de Estado - já 

o tem denunciado o Senhor Provedor de Justiça nos seus relatórios, bem como, o Comité de 

Prevenção para a Tortura e a sociedade civil através de Organizações Não Governamentais, tais como 

a Amnistia Internacional.   

O sistema penitenciário português embarga a audácia de transformação. Talvez das formas 

mais eficazes existentes, para combater este flagelo humanitário em que se encontra o parque 

prisional português, será fatalmente a adoção de medidas mais próximas da liberdade e flexíveis do 

cumprimento de penas - de resto, em linha com o pensamento penitenciário europeu. 



526 

 

Nesta corrente de pensamento, de substituição de algumas penas de prisão por medidas 

alternativas, não obstante não ser esta a prima focus do nosso capítulo, encontramos alguma doutrina 

e a própria jurisprudência que vem acusando esta necessidade, em recentes acórdãos, que vieram 

julgar procedente este corolário argumentativo, para a aplicação de medidas de substituição da pena 

de prisão efetiva.  

Não obstante, dar nora ainda, existe já uma corrente doutrinária minoritária que defende como 

medida apta a expurgar, do sistema prisional português, a imprecada sobrelotação - a extradição 

massiva de reclusos/as estrageiros/as para os seus países de origem. Trata-se de uma solução sob a 

qual não nos ocupámos aqui, mas com a qual não nos identificamos.  

No presente texto, aventamos um exercício descritivo do arquétipo penitenciário português. 

Acusamos algum pesar na esteira da ausência de dados atuais na nossa elaboração estatística - 

factualmente, a DGRSP não pugna pela atualidade dos seus dados e obedece ainda a critério sinuoso 

na sua veiculação.    

A prisão no século XXI surge-nos ainda imbuída de controlo e punição de grupos 

economicamente mais desabonados. Dúvidas não se nos persistem de que a reentrada das mulheres 

e homens presos à ordem de processos judiciais em Portugal será facilitada através de uma 

intervenção ativa da educação e formação dentro dos muros da prisão, sobretudo se for uma 

formação profissionalizante, o que nem sempre se verifica, de acordo com os mapas e planos de 

formação disponíveis. 

A concordância existente entre os programas de ensino e de formação profissional em meio 

prisional, face à realidade do mercado de trabalho extramuros, raramente é evidente, o que a maioria 

das vezes facilita o regresso à condição jurídica de reclusão.     

Por outro lado, os programas de apoio extramuros a pessoas vindas da reclusão são escassos, 

peca por incipiente e, na maioria das vezes, fica permeável a todo o tipo de dogma e 

experimentalidade promovidos por organizações voluntárias, sem que consigam transbordar o 

altruísmo da sua missão para lá das barreiras das pertenças religiosas, filosóficas, meramente 

voluntaristas ou de ordem mais material.  

Toda a leitura institucional é voltada para uma duplicação da condenação, entre o crime e a 

pessoa humana. Da nossa investigação, resulta que a linguagem das práticas institucionais moldada 

pelo Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade e pelo Regulamento, é 

insuficiente e, por isso, ineficaz a promover a finalidade jurídica da pena de prisão – a reinserção 

social. Só através da interceção de coletas empíricas e etnográficas, se conseguirá lapidar um 

instrumento jurídico, apto a uma compreensão disponível, ao tanto que a norma penitenciária precisa 

de ser burilada para se tornar efetivamente válida e eficaz.  

Por fim, mas não de somenos, concluímos, na esteira do sentimento dominante na nossa 

observação intramuros, que urge lembrar que a prisão existe como um espaço de confinamento e 

silenciamento, segregador das mulheres e homens, face ao todo social, e que nelas são depositadas/os 

à guarda do Estado por tempo certo.   
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1.Constituição da República Portuguesa: estrutura 

1.1. Preâmbulo 

Depois de ter sido instaurada a democracia em Portugal em abril de 1974, uma das prioridades do 

poder político de então, consistiu na criação de condições legislativas necessárias para restituir aos 

portugueses os direitos e as liberdades fundamentais que tinham sido limitados em mais de quarenta 

anos de ditadura. Para o efeito, iniciou-se um processo que conduzisse à elaboração de uma 

constituição que correspondesse às aspirações do país (Diário da República I Série Nº86, 1976:738). 

 

1.2. Princípios Fundamentais 

Sobre a importância da Constituição da República Portuguesa sublinha-se, que “a soberania, una e 

indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas previstas na Constituição […, e que] a 

validade das leis e dos demais atos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de quaisquer 

outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição” (Diário da República I 

Série-A Nº155, 2005:4642). 

Na lei fundamental portuguesa, publicada em Diário da República a 12 de agosto de 2005 fruto da 

sétima revisão constitucional, para além dos primeiros onze artigos que integram os princípios 

fundamentais e dos últimos sete artigos que compõem as disposições finais e transitórias, encontra-

se dividida em quatro partes que, com exceção da última, começam sempre por enunciar os princípios 

gerais que a enquadram. 
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1.2. Direitos e deveres fundamentais relacionados com a cultura 

A Parte I da Constituição da República Portuguesa, com sessenta e oito artigos, tem inscritos os 

direitos e deveres fundamentais: direitos, liberdades e garantias; e direitos e deveres económicos, 

sociais e culturais. 

Nos vinte e oito artigos da Parte II, o legislador enuncia as bases da organização económica do país, 

integrando no articulado aspetos a ter em conta na elaboração de planos de desenvolvimento 

económico e social, e na elaboração de políticas agrícola, comercial e industrial, bem como aspetos 

referentes ao funcionamento do sistema financeiro e fiscal. 

A Parte III da Constituição da República Portuguesa, a mais extensa com cento e sessenta e nove 

artigos, define ao detalhe a organização do poder político que pertence ao povo, o qual, através de 

uma participação direta e ativa, contribui substantivamente para a consolidação do sistema 

democrático. Nesta parte, para além de aspetos relacionados com os órgãos de soberania – Presidente 

da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais, também são referidos os relativos às 

regiões autónomas, ao poder local, à administração pública e à defesa nacional. 

A Parte IV, é particularmente importante pois, apesar de ter só treze artigos, estabelece as regras que 

permitem a fiscalização da constitucionalidade e a revisão constitucional. 

No que concerne ao que pode ser designado de Constituição Cultural da República Portuguesa, pode 

afirmar-se, de forma muito resumida, que, segundo os princípios fundamentais da “Lei 

Constitucional nº 1/2005 de 12 de Agosto Sétima Revisão Constitucional” (Diário da República I 

Série-A Nº155, 2005:4642-4686), a República Portuguesa é um Estado de direito democrático que 

visa a realização da democracia cultural baseada, “por um lado, na generalização do acesso à cultura 

e à fruição cultural e, por outro lado, na participação social na definição da política cultural” 

(Canotilho & Moreira, 2007:888). 

“Considerar uma Constituição cultural pode revelar-se útil, na tríplice medida em que propicia uma 

mais nítida consciência do escopo da Constituição, em que permite um aprofundamento da análise 

das pertinentes normas constitucionais e em que serve de apoio para a imprescindível ponte entre 

essas normas e as normas de legislação ordinária que lhes correspondem. Não deve, contudo, 

acarretar a pulverização, a perda de unidade sistemática da Constituição ou o retorno a uma mera 

exegese. Não há uma Constituição de direitos fundamentais independente da Constituição dos 

poderes e o Estado de Direito implica, precisamente, uma determinada conformação recíproca. Não 

existe uma Constituição cultural independente da Constituição política ou uma Constituição penal à 

margem da Constituição administrativa. E até quando os princípios respectivos tenham origens e 

formulações aparentemente discrepantes (em Constituições compromissórias) não podem ser lidos 

e entendidos senão no contexto da mesma Constituição material.” (Miranda, 2003:289). 

De salientar ainda que nas oito tarefas fundamentais do Estado elencadas no artigo 9º, é nítido que 

ao Estado compete o dever de criar condições culturais que promovam e garantam a independência 

nacional, a promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população através da efetivação dos 

direitos culturais, e a proteção e valorização do património cultural. 
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Como já foi referido a Parte I da lei constitucional integra sessenta e oito artigos – do 12º ao 79º – 

considerados como os direitos e deveres fundamentais, artigos que se encontram divididos por três 

títulos, que têm um total de seis capítulos. Nos títulos só no último, que integra os artigos 58º a 79º 

referentes aos direitos e deveres económicos, sociais e culturais, é que se faz uma referência explícita 

à cultura. Nos capítulos, o cenário repete-se com a referência explícita a figurar unicamente no 

Capítulo III do Título III da Parte I, que integra os artigos 73º a 79º sobre os direitos e deveres 

culturais. Nos artigos, só foi possível identificar três, cuja protagonista explícita é a cultura: para além 

do artigo 73º sobre a educação, cultura e ciência, e do artigo 78º sobre a fruição e criação cultural, 

incluídos no derradeiro capítulo da Parte I, foi ainda possível identificar o artigo 42º sobre a liberdade 

de criação cultural. 

Assim, no Título II da Parte I, referente aos direitos, liberdades e garantidas – artigos 24º a 57º – 

prevê-se que um dos direitos, liberdades e garantias pessoais é o da liberdade de criação cultural que 

integra as componentes intelectual, artística e científica, e, no artigo 43º referente à liberdade de 

aprender e ensinar, sublinha que “o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo 

quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas” (Diário da República I 

Série-A Nº155, 2005:4649). 

 “Corolário do princípio geral do pluralismo inerente ao Estado de Direito democrático, o artigo 

43.ºn.º2, significa a não identificação com qualquer filosofia, estética, política, ideologia ou religião, 

sendo vedado elevar qualquer delas a conteúdo da acção do Estado no âmbito educativo e 

cultural.”(Miranda, 2006:37).  

“A não identificação (ou doutro prisma, a neutralidade) não impede o Estado, nomeadamente, de 

promover uma educação que contribua para o espírito de tolerância, de compreensão mútua, de 

solidariedade e de responsabilidade e para a participação democrática na vida colectiva (artigo 73.ºn.º2 

e artigo 26.ºn.º2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem” (cfr. Miranda,2006:38). 

 No que concerne aos direitos, liberdades e garantias de participação política, também neste título, 

através do artigo 52º, é conferido aos cidadãos a possibilidade de apresentar petições ou de intentar 

ações populares que tenham como objetivo promover a preservação do património cultural. 

Nos direitos e deveres económicos dos cidadãos a lei fundamental sublinha no artigo 58º, o dever do 

Estado de promover a formação cultural dos trabalhadores. Nos direitos e deveres sociais é realçado, 

no artigo 64º, que a proteção da saúde também se consubstancia pela criação de condições culturais; 

no artigo 66º, que um desenvolvimento ambiental sustentável também passa pela preservação de 

valores culturais de interesse histórico ou artístico; no artigo 70º que os jovens usufruem de proteção 

especial para que lhes sejam garantidos os seus direitos culturais; e no artigo 72º que as pessoas idosas 

têm o direito de participar ativamente na vida cultural da comunidade. 

Os direitos e deveres culturais consagrados na Constituição da República Portuguesa começam por, 

no artigo 73º, registar que todos os cidadãos têm direito à cultura, que a democratização da educação, 

que o Estado deve promover, deve contribuir para superar as desigualdades culturais, e que a 

democratização da cultura – que mais não é do que realizar o direito de todos à criação e à fruição 
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cultural (cf. Canotilho & Moreira, 2007) – deve ser efetuada em colaboração com agentes culturais de 

natureza diversa. 

No campo específico do ensino, consignado no artigo 74º, é referido explicitamente que o Estado 

deve estabelecer a interligação do ensino e das atividades culturais, promover e valorizar a língua 

gestual portuguesa enquanto forma de expressão cultural, e assegurar o acesso à cultura portuguesa 

aos estudantes emigrantes; e no que diz respeito ao ensino superior, contemplado no artigo 76º, é 

salientada a sua importância para a elevação do nível cultural do país. 

O artigo 78.º da Parte I, consagra dois direitos e três deveres aos cidadãos: o direito à fruição cultural, 

o direito à criação cultural, o dever de preservar o património cultural, o dever de defender o 

património cultural e o dever de valorizar o património cultural. 

“Neste preceito a Constituição articula dois direitos: o direito de criação cultural e o direito de fruição 

cultural. O primeiro reconduz-se, basicamente, ao direito, liberdade e garantia de criação cultual. O 

direito de fruição cultural caracteriza-se, fundamentalmente, como um direito económico, social e 

cultural. Compreende, no seu âmbito de protecção, vários direitos densificadores, de natureza 

prestacional ou não. É o caso do direito de visita (direito de acesso e entrada nos lugares dotados de 

valor cultural ou possuidores de bens com valor cultural), do direito de visibilidade (reconduzível ao 

direito de ver, mirar e apreciar sem obstáculos, os bens culturais), do direito de fruição propriamente 

dito ou fruição intelectual (reconduzível ao conhecimento, informação e utilização do conteúdo dos 

bens culturais), do direito de uso” (Canotilho & Moreira, 2007: 925). 

O direito à fruição cultural já figura de forma implícita noutros artigos da Constituição da República 

Portuguesa, nomeadamente no referente à terceira idade, mas, neste artigo alarga-se explicitamente o 

direito a todos os cidadãos e sublinha-se a importância de “corrigir as assimetrias existentes no país 

em tal domínio” (Diário da República I Série-A Nº155, 2005:4655), ou seja, a importância de 

promover a descentralização cultural. 

O direito à criação cultural, o 2º direito cultural incluído no artigo 78º, acaba por ser um reforço do 

artigo relacionado com a “liberdade de criação cultural” (Diário da República I Série-A Nº155, 

2005:4649), mas, acrescenta-lhe a importância de ser assegurada “uma maior circulação das obras e 

dos bens culturais de qualidade” (Ibidem:4655), sendo que a noção de qualidade pode colidir com o 

facto de constitucionalmente o Estado não poder programar “a cultura segundo quaisquer directrizes 

filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas” (Ibidem:4649). 

Os três deveres dos cidadãos inscritos neste artigo, que na realidade podem ser considerados como 

um objetivo macro de salvaguardar e valorizar o património cultural português, concorrem com a 

tarefa fundamental do Estado de proteger e valorizar “o património cultural, tornando-o elemento 

vivificador da identidade cultural comum” (Ibidem:4655). 

Destacam-se ainda que no artigo onde são apresentadas as normas constitucionais relacionadas com 

a fruição e criação cultural, que todas as incumbências do Estado previstas devem ser desenvolvidas 

em colaboração com todos os agentes culturais; é referida a importância de Portugal não se fechar 

sobre si mesmo em questões culturais, devendo por isso ser promovidos contactos com os outros 
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países, nomeadamente os lusófonos e termina determinando que se deve “articular a política cultural 

e as demais políticas sectoriais” (Ibid.). 

Na Parte II, que integra os artigos 80º a 107º sobre a organização económica do país, a cultura figura 

mencionada explicitamente em dois artigos: no artigo 90º onde se refere que “os planos de 

desenvolvimento económico e social têm [,entre outros,] por objectivo promover […] a coordenação 

da política económica com as políticas social, educativa e cultural” (Diário da República I Série-A 

Nº155, 2005:4657); e no artigo 93º onde são enunciados os objetivos da política agrícola que deve 

contribuir para “promover a melhoria da situação económica, social e cultural dos trabalhadores 

rurais” (Ibid.). 

No Capítulo II do Título III da Parte III, a cultura volta a aparecer explicitamente quando, no artigo 

165º, se refere que “é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes 

matérias, salvo autorização ao Governo: […] Bases do sistema de protecção da natureza, do equilíbrio 

ecológico e do património cultural” (Diário da República I Série-A Nº155, 2005:4667. E eis que no 

Título VII da Parte III, no artigo 225º, a cultura é evocada pela última vez na lei constitucional 

portuguesa, desta feita, para fundamentar o regime político-administrativo dos Açores e da Madeira. 

Assim sendo, pode afirmar-se que os dezoito artigos da Constituição da República Portuguesa que 

se convocaram podem constituir os princípios fundamentais da Constituição Cultural da República 

Portuguesa que deve reger a ação de todos, Estado e sociedade civil, neste setor. 

Desde que foi aprovada em abril de 1976 pela Assembleia Constituinte, a Constituição da República 

Portuguesa foi, até 2017, objeto de sete alterações, sendo que no que respeita às questões culturais, 

um olhar transversal pelo documento aprovado pela Assembleia da República a 22 de junho de 2005 

permite perceber claramente que os direitos e deveres de cada um dos protagonistas não sofreram 

modificações desde a 4ª alteração à lei constitucional operada em 1997. 

Regista-se que a evolução do articulado ao longo das sete alterações operadas na Constituição da 

República Portuguesa é muito distinto, se por exemplo o artigo 42º, mantem atualmente, a sua 

redação originária de 1976, o artigo 78º da Constituição da República Portuguesa de 1976, cuja 

epígrafe era “Património cultural” (Diário da República I Série Nº86, 1976:748) foi completamente 

alterado na 1ª revisão constitucional, para depois sofrer alguns ajustes nas revisões constitucionais de 

1989 e de 1997, até consolidar a sua redação. Genericamente pode afirmar-se que, neste campo 

específico, as alterações operadas na Constituição da República Portuguesa “decorrem de um 

desenvolvimento da vontade do Estado português no sentido de melhor garantir a liberdade e a 

igualdade na educação e na cultura através do processo de democratização” (Alves, 2007:106). 

 

1.4. Disposições finais e transitórias 

Os artigos 290.º a 296.º referem-se à aplicação do direito anterior à entrada em vigor da Constituição, 

a determinados regimes jurídicos em que se determina a sua aplicação temporal, assim como a data e 

entrada em vigor da Constituição.  
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2. Conclusões 

Os artigos da Constituição da República Portuguesa que se convocaram, essencialmente o 42º, o 73º 

e o 78º, constituem o que pode ser designado de “ordem constitucional da cultura [… que define o 

Estado como] um Estado de direito cultural, obrigando a respeitar a liberdade e a autonomia cultural dos 

cidadãos (liberdades culturais) […, e como] um Estado democrático cultural, empenhado no 

alargamento e na democratização da cultura (direitos à cultura)” (Canotilho & Moreira, 2007:887-

888). Um “problema comum aos vários direitos culturais é o conceito constitucional de cultura que 

lhe está subjacente” (Canotilho & Moreira, 2007:888). 

A ausência de uma definição explícita do conceito de cultura no texto constitucional português é uma 

evidência, no entanto não deve ser considerada um óbice uma vez que, na realidade, o conceito figura 

implicitamente no documento: quando se apresenta a cultura com uma dimensão intelectual, artística 

e científica, que deve respeitar o património cultural herdado do passado e construir património 

cultural para o futuro, e como uma forma de desenvolvimento individual e coletivo sustentado que 

concorre para integração social, não restam grandes dúvidas da amplitude conceptual que lhe está 

subjacente. 

A Constituição da República Portuguesa constitui uma unidade material e como tal, deve nortear a 

perspectiva de a entender também, como Constituição cultural, indissociável da noção de um Estado 

de Direito democrático. 

A terminar, regista-se que este artigo não visou analisar criticamente o grau de cumprimento da 

Constituição Cultural da República Portuguesa desde 1976, mas antes sublinhar os artigos que, no 

texto fundamental, não podem ser esquecidos para a implementação, em Portugal, de uma política 

cultural coerente, concertada, consistente e consequente. 
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1. Introdução 

  

O direito internacional possui como medidor mais efetivo de sua evolução a sua 

capacidade de inserção com os ordenamentos jurídicos estatais. Essa dinâmica é marcada por uma 

relação de troca de conceitos e institutos, trazendo a ambos os ordenamentos benefícios de natureza 

material e processual.  

Sob essa dinâmica de absorção de princípios e conceitos, o direito internacional passou 

a adotar uma doutrina de natureza processual oriunda dos ordenamentos anglo-saxões, denominada 

estoppel como forma de conferir salvaguarda a terceiros diante de manifestações inconsistentes, em 

geral de teor processual, de determinado sujeito internacional. 

O instituto fundamenta-se, sobretudo, no brocado latim allegans contraria non audiendus 

est, cujo significado é o de que ninguém pode se beneficiar de sua própria inconsistência, e no 

princípio da boa fé (OVCHAR, 2009). Possui como consequência marcante a preclusão do direito 

daquele que age inconsistentemente com suas ações prévias. 

A crescente aplicação do estoppel pelos tribunais internacionais, sobretudo pela Corte 

Internacional de Justiça, fez com que essa doutrina se desenvolvesse ao ponto de ser considerado 

princípio geral do direito (BOWETT, 1952). Não obstante, a disseminação do uso desse princípio 

pelas mais diferentes cortes internacionais levou, inclusive, à criação de uma abordagem 

internacionalista singular, dotada de certas peculiaridades.  

Nessa linha, o presente artigo cinge-se na definição e caracterização, através da leitura 

da jurisprudência internacional, dos traços comuns na aplicação do estoppel e, a partir disso, na análise 

dos benefícios e entraves da aplicação desse instituto no sistema jurídico brasileiro, sobretudo após a 

promulgação do Código de Processo Civil de 2015.  

 

2. O estoppel no Direito Internacional 

 

O estoppel constitui relevante instituto de direito processual anglo-saxão que busca a 

manutenção da estabilidade do processo por meio da vedação a posturas contraditórias ou 

inconsistentes das partes em relação aos seus comportamentos apresentados anteriormente sob pena 

de preclusão (COTTIER; MÜLLER, 2013).   

Nesse mister, tem-se que os pressupostos de sua existência são (i) a presença de um fato 

não passível de interpretação ambígua, (ii) que esse fato tenha sido realizado de forma voluntária, 

incondicional e devidamente autorizada e (iii) que tal fato tenha ocorrido em dissonância com o senso 

de confiança gerado pela presunção de boa fé, em detrimento da outra parte, ou em vantagem da 

parte que deu causa ao fato (BOWETT, 1957).  
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O escopo de aplicação do estoppel transcende, assim, os meros atos endoprocessuais para 

alcançar, também, aqueles realizados pelas partes fora do âmbito do processo judicial. Dessa forma, 

tantos os atos extrajudiciais praticados durante o trâmite do processo, quanto os atos praticados 

anteriormente ao surgimento da demanda, constituem elementos a partir dos quais o estoppel pode 

surgir. A esses, evidentemente, somam-se os atos processuais, cuja vedação a posicionamentos 

contraditórios encontra reverberação na aplicação direta da preclusão lógica pelo juiz ex officio ou 

quando suscitada pela parte contrária. 

Dentro do Direito Internacional, o estoppel encontrou adeptos entre os juízes dos mais 

importantes tribunais internacionais. Podem-se encontrar referências e aplicações desse instituto em 

leading cases da Corte Internacional de Justiça. Dentre os casos em que a Corte se valeu do estoppel 

pode-se enumerar: Temple of Preah Vihear (Cambodja v. Tailândia), Nottebohm (Liechtenstein v, Guatemala), 

Barcelona Traction (Bélgica v. Espanha), Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canadá 

v. Estados Unidos), Arbitral Award Made by the King of Spain (Honduras v. Nicarágua) e Land and Maritime 

Boundary between Cameroon and Nigeria (Camarões v Nigéria). 

Ao longo desses casos, a Corte tem definido uma aplicação própria desse instituto, 

moldando-o às particularidades do Direito Internacional. Esse trabalho de adaptação, por mais das 

vezes, resultou no desenvolvimento de uma aperfeiçoada doutrina jurídica da aplicação do estoppel, 

cujo estudo do método de uso e processo de evolução se torna, agora, fundamental para compreender 

a resignificação desse instituto. 

 

2.1 Princípio Geral de Direito?  

  

Inicialmente, é necessário que se verifique qual a posição do estoppel enquanto fonte do 

Direito Internacional. Nesse sentido, há majoritário pensamento da doutrina internacional no sentido 

de encaixá-lo enquanto princípio geral do direito. Entretanto, a elevação de um instituto ao patamar 

de princípio geral de Direito internacional não é efetivado sem que se observem certos requisitos. 

Ao momento da confecção do artigo 38(1)(c) da Corte Internacional de Justiça, que 

elenca os princípios gerais do direito enquanto fonte do Direito Internacional, não havia consenso 

em relação ao o que o termo “princípio geral de direito” iria se referir (CRAWFORD, 2012). 

Alguns juristas ao escolher inserir tal fonte no rol do artigo 38(1) vislumbravam 

possibilitar o uso de noções de direito natural na dinâmica normativa do Direito Internacional. Essa 

era a visão de Deschamps, que, representando a Bélgica na Comissão de Juristas para confecção do 

Estatuto da CIJ, referiu aos princípios gerais de direito como as regras de direito internacional 

reconhecidas pelas nações civilizadas (CRAWFORD, 2012).  

Tal posição foi contestada por Root, representante dos Estados Unidos, que considerou 

que os Estados dificilmente confiariam em uma corte que adotasse conceitos advindos de “princípios 

de justiça”.  
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Ao final, o texto que se encontra no artigo 39(1)(c) foi resultado de uma proposta 

conjunta de Root e de Phillimore, representante do Reino Unido, na qual foi convencionado que os 

princípios gerais de direito seriam aquelas regras aceitas pelo direito interno dos Estados civilizados 

(GUGGENHEIM, 1958).  

Não obstante, a melhor concepção acerca dessa matéria é trazida por Oppenhein, que, 

ao realizar uma interpretação teleológica do texto final do item discutido, concluiu que o propósito 

dessa norma é possibilitar a CIJ de aplicar os princípios gerais construídos pela jurisprudência 

nacional dos Estados, sobretudo de direito privado, na medida em que são aplicáveis para as relações 

entre os Estados (CRAWFORD, 2012). Há, assim, um desenvolvimento de um processo de 

adaptação pelas cortes internacionais do raciocínio legal e dos institutos produzidos pelo direito 

interno.  

Nesse diapasão, o processo efetuado pelos tribunais internacionais tem sido o de 

escolher, editar e adaptar os elementos dos sistemas jurídicos nacionais por meio de um verdadeiro 

trabalho de direito comparado. Disto resulta um ordenamento jurídico internacional cujo conteúdo 

é intensamente influenciado pelo direito interno, mas também produz normas e noções próprias, 

visto que a própria adaptação de um instituto do direito nacional perpassa pela sua necessidade de se 

adequar à dinâmica das relações internacionais (TUNKIN, 1958). 

Baseando-se nessas concepções apresentadas acima, doutrinadores dos mais 

qualificados e reconhecidos795 tem classificado o estoppel enquanto princípio geral do direito. 

Entretanto, cabe aqui uma crítica. Devido ao fato de que, conforme dispõe as noções acerca do 

“princípio geral do direito”, é necessário que haja uma consolidação jurisprudencial nacional por meio 

de uma relativa uniformização do escopo do instituto a ser alçada a condição de princípio geral, não 

nos parece que o estoppel detém as condições de estabilidade suficientes para ser elevado ao patamar 

de princípio geral. 

Nesse sentido, o eminente Juiz da CIJ James Crawford ressalta os óbices do estoppel 

enquanto princípio geral de direito:  

 

“But it is necessary to point out that estoppel in municipal law is regarded with great 

caution, and that the ‘principle’ has no particular coherence in international law, its 

incidence and effects not being uniform.” (CRAWFORD, 2012) 

 

Independentemente dessa divergência, é inegável que o estoppel se consolidou enquanto 

instituto integrante do ordenamento jurídico internacional por meio da sua ampla aplicação pela 

Corte Internacional de Justiça, na qual, em seus julgados, sobretudo em Preah Vihear, constatou o 

status do estoppel enquanto princípio geral do direito. 

                                                        
795 Destacam-se Bowett, MacGibbon, Lauterpacht e a própria Comissão de Direito Internacional da ONU. 
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Por fim, visto que a aplicação do estoppel está intimamente ligada à noção de boa fé, sua 

aplicação na seara internacional não encontraria maiores obstáculos, visto que poderia ser facilmente 

justificado como mecanismo de sua proteção. 

 

 

 

  

2.2 O uso do estoppel pelas cortes internacionais 

  

É possível identificar no âmbito das resoluções de litígios no direito internacional o 

desenvolvimento de uma noção comum acerca do instituto do estoppel. Por meio de jurisprudência, 

construiu-se uma concepção própria e bem particular do instituto em análise. Eis o que denominamos 

da doutrina do estoppel das cortes internacionais.  

 

2.2.1. O estoppel na Corte Internacional de Justiça 

 

Em termos gerais, o estoppel na jurisprudência da CIJ gera uma obrigação do Estado de 

se manter consistente em suas atitudes em relação à determinada situação fática ou jurídica 

(MACGIBBON, 1958). Dessa forma, cria-se uma situação jurídica em que se encoraja a estabilidade 

e a previsibilidade nas relações internacionais,796 em uma era em que o dever de cooperação 

internacional teve crescente importância para o estabelecimento de uma dinâmica internacional 

acobertada pela segurança jurídica. 

Embora esse instituto se apresente no direito interno dos países que o adotou sob 

diversas facetas com requisitos de aplicação próprias, a CIJ preferiu por instituir um processo de 

análise na qual se generalizou todas essas formas específicas de estoppel. A Corte, dessa forma, adotou 

uma conceituação simples e destituída de rigor técnico, em oposição à lógica presente nos sistemas 

jurídicos nacionais.797 Há, aqui, o nascimento de uma norma material, e não apenas de natureza 

formalística ou procedimental.798 

No caso North Sea Continental Shelf, a Corte discriminou três elementos que devem estar 

presentes para que o estoppel opere efeitos jurídicos: (i) O Estado deve ter feito uma representação 

para outro (aqui se inclui os atos unilaterais); (ii) a representação em questão deve ter sido feita de 

maneira incondicional e pelo exercício de autoridade; e (iii) a outra parte que alega existência de estoppel 

deve ter baseado seus atos na representação em questão. Presentes esses três elementos, surge o 

estoppel. 

 

                                                        
796  Conforme pontuou Juiz Ajibola em sua separate opinion no caso Territorial Dispute. 
797 Posição enfaticamente defendida pelo Juiz Alfaro em sua separate opinion no Temple of Preah Vihear. 
798 Conforme elucidado pelo Juiz Fitzmaurice em sua separate opinion no Temple of Preah Vihear. 
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2.2.2. O caso Preah Vihear 

 

É no Temple of Preah Vihear, que a corte explicitamente aprofundou as questões acerca 

do estoppel, definindo suas características enquanto instituto já integrante do Direito Internacional 

(BROWN, 1996). Nesse caso, o Camboja e a Tailândia reclamaram soberania acerca do Templo 

Preah Vihear, local de reconhecida importância religiosa e histórica para ambas as partes. 

A disputa focou em uma série de eventos pretéritos ocorridos quando a França detinha 

controle da Indochina enquanto protetorado. Por meio de um tratado datado de 1904, uma comissão 

conjunta de franceses e siameses acordou uma série de mapas para delinear com precisão fronteiras 

provisórias entre os países. É com base nesses mapas que o Camboja baseou sua alegação de estoppel, 

visto que eles alocavam o templo em questão para o seu lado da fronteira e que o direito da Tailândia 

de contestar tal divisão teria precluído, visto que por cinquenta anos gozou dos benefícios trazidos 

pelo tratado no que se refere à formação de uma fronteira estável. 

A Corte acolheu a tese do Camboja e considerou que a preclusão do direito da Tailândia 

realmente se verificou, impedindo-a de objetar a titularidade cambojana do templo. Ao longo de sua 

fundamentação, sobretudo nas opiniões separadas de Sir Gerald Fitzmaurice e Alfaro, a Corte 

consolidou o entendimento de que o estoppel aplicado ao direito internacional se distingue daquele 

utilizado em sistemas de common law pela desnecessidade de observância de formalismos restritivos. 

Convencionou-se, também, que não seria necessário provar que a parte alegando estoppel sofreu 

prejuízo pela inconsistência dos atos da parte contrária. Nesse aspecto, há grande divergência da 

doutrina do estoppel consolidada pelo direito internacional daquela aplicada pelos sistemas nacionais. 

Ao definir que o argumento do Camboja prosperaria mesmo com a ausência de comprovação de 

prejuízo, a Corte drasticamente ampliou o escopo do estoppel, visto que o seu maior óbice em sua 

aplicação era justamente comprovar a existência de prejuízo causado diretamente pela inconsistência. 

Há, aqui, importante desenvolvimento jurisprudencial que resignifica o instituto por completo, vez 

que protege substancialmente qualquer vestígio de inconsistência, mesmo aquelas que não causaram 

prejuízo pela análise do nexo causal. 

Cabe ressaltar que essa definição ampla do estoppel, não se deu sem as devidas críticas 

doutrinárias.799 Nessa linha, as decisões posteriores da Corte que aplicaram estoppel tenderam a utilizar 

uma noção mais restritiva do instituto, relativizando, por exemplo, a desnecessidade de prejuízo 

estabelecida no Temple of Preah Vihear.800 Não obstante, o trabalho de repensar o instituto realizado 

pelo caso em comento não pode ser simplesmente ignorado, visto que até hoje permanece como o 

principal leading case para questões acerca da preclusão e estoppel na CIJ e no Direito internacional. 

                                                        
799 Nesse sentido, Christopher Brown e Phil Chan. 
800 De acordo com o que se observa nos casos Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador. v. 
Honduras:); Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Estados Unidos. v. Itália); e Delimitation of the Maritime 
Boundary in the Gulf of Maine Area, (Canadá. v. Estados Unidos). 
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Destarte, é possível concluir que há, de fato, uma doutrina própria do estoppel no direito 

internacional com características próprias. Eis, então, as principais contribuições do direito 

internacional ao instituto do estoppel: A retirada de requisitos formalísticos para sua aplicação, a 

definição de três pressupostos estritamente materiais para sua invocação e a desnecessidade de 

comprovação de prejuízo causado pela inconsistência. 

  

2.2.3. Outros órgãos de solução de controvérsias 

 

A doutrina ampla do estoppel aplicada pela CIJ tem guarida especial em tratativas 

internacionais através de diplomacia, arbitragens e decisões de outros órgãos (COTTIER; MÜLLER, 

2013).  

Notadamente, destaca-se o uso mais recente da Organização Mundial do Comércio em 

seus sistemas de resolução de conflitos.801 Através desses usos, apesar da noção mais restrita do 

estoppel ter ganhado terreno em relação à aplicação mais ampla inicial em especial na CIJ, é pacífico 

que a visão ampliativa é a que melhor define o uso do estoppel no direito internacional. Essa conclusão 

se extrai do fato de que esse uso do estoppel foi praticamente criado através da prática internacional e 

que ainda encontra desenvolvimento por essa linha. 

Dessa forma, o uso dessa doutrina fora do escopo da CIJ comprova que o instituto do 

estoppel no direito internacional adquiriu autonomia própria, não sendo necessária a constante 

referência ao sistema adotado pelo direito interno. 

 

3. O direito brasileiro e o comportamento contraditório 

 

O ordenamento jurídico brasileiro não é deficiente na vedação ao comportamento 

contraditório visando à proteção do princípio da confiança. Há, pelo menos, três principais conjuntos 

de institutos que visam proteger o princípio da boa fé no processo de atitudes que a contrariariam 

por incompatibilidade com comportamento prévio da parte.  

Nesse sentido, podemos destacar a preclusão lógica, que se restringe aos atos 

processuais praticados pelos sujeitos integrantes da demanda; o surrectio, supressio e tu quoque, na qual 

buscam proteger o dever de confiança e cooperação entre as partes, normalmente em um regime 

contratual e o venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamentos jurídicos 

contraditórios que, por sua amplitude, é o instituto que mais se aproxima do estoppel. 

 

 

 

                                                        
801 Notadamente no caso Export Subsidies on Sugar 
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3.1 Preclusão lógica 

 

A preclusão lógica consiste na impossibilidade de a parte praticar ato processual 

logicamente incompatível com condutas pretéritas (ASSIS, 2015). Há, dessa forma, a perda de 

faculdade ou poder processual em razão da prática anterior de ato contraditório com exercício desse 

poder (DIDIER, 2015). 

Esse instituto tem como objetivo a proteção à boa fé na dinâmica endoprocessual. Por 

isso, há forte relação entre a preclusão lógica e a vedação ao venire contra factum proprium, visto que 

ambos atribuem natureza ilícita ao comportamento contraditório. No momento que certa parte 

pratica um ato processual que contrarie comportamento posterior seu, há a frustração de legítimas 

expectativas por parte dos outros sujeitos processuais (DIDIER, 2015). Nesse sentido, a fundada 

confiança criada pelo regular desencadeamento lógico dos atos processuais é quebrada, resultando 

em uma instabilidade indesejada ao processo e na violação ao dever de cooperação entre as partes 

(DE VINCENZI, 2003). Preclusão também é fato impeditivo destinado a garantir o avanço 

progressivo da relação processual e obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento 

(GIANNICO, 2007). 

Ademais, é necessário para que a preclusão lógica se verifique a existência de um dano 

ou, ao menos, um potencial de dano a partir da contradição (CÂMARA, 2014). Isso, somado à 

necessidade da contradição ser verificada dentro do regime processual, constituem as principais 

diferenças desse instituto da doutrina do estoppel das cortes internacionais. Dessa forma, embora os 

efeitos da preclusão lógica se assemelhem bastante com os efeitos do estoppel, seu escopo de incidência 

é limitado aos atos incompatíveis praticados dentro do processo e que tenham potencialidade ou 

causem dano. 

 

3.2 Supressio, surrectio e tu quouque 

 

Pode-se, ainda, encontrar institutos jurídicos que buscam a proteção da boa fé em 

situações jurídicas específicas se preenchidos os seus requisitos de aplicação. 

Nessa linha, a supressio, ou verwirkung, constitui a inadmissibilidade do exercício de um 

direito por ter o seu titular deixado de exercê-lo durante certo tempo e, devido às circunstâncias 

concretas, tal omissão gera na outra parte o segurança da confiança de que esse referido direito não 

seria mais exercido (DANTAS JÚNIOR, 2008). Note-se que, embora o lapso temporal seja seu 

principal requisito de aplicação, ele deve ser acompanhado de outras circunstâncias objetivas, capazes 

de criar a tutela da confiança, de modo tal que o exercício posterior e súbito venha a contrariar a boa 

fé. Tem-se, então, a inadmissibilidade de exercício de um direito por seu retardamento desleal 

(CORDEIRO, 2001).  
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No campo processual, esse instituto se aplica em sua plenitude, gerando a perda de 

poderes processuais em situações como na impossibilidade da parte alegar nulidade em razão do 

lapso de tempo transcorrido que fez surgir a confiança de que não mais haveria alegações dessa 

natureza (DIDIER, 2015). 

A surrectio, embora surgida da supressio, tem, por sua vez, uma perspectiva de criação de 

uma situação jurídica ao invés de sua supressão (CORDEIRO, 2001). Através desse instituto, há a 

criação de direitos subjetivos por meio do efeito do lapso temporal, ampliando o espectro de direitos 

de certa parte perante outra devido ao sentimento de confiança gerado. Processualmente, incide no 

sentido de gerar posições processuais não ordinárias para uma das partes por meio da expectativa 

criada pelo rol de atos processuais praticadas pela outra parte.  

Por fim, o tu quoque se refere ao emprego desleal de critérios valorativos diversos para 

situações absolutamente idênticas (SCHREIBER, 2005). Muda-se, aqui o foco do exame do 

comportamento contraditório em si para as bitolas valorativas utilizadas para o juízo de valor que 

constituem seu requisito de aplicação (DANTAS JÚNIOR, 2008). Na dinâmica processual, tem 

importante aplicação, sobretudo para os atos praticados pelo juiz, inibindo decisões contraditórias 

para as partes de uma mesma demanda se calcadas sob uma mesma situação de direito. É o caso da 

sentença que inverte o ônus da prova e julga concomitantemente que a outra parte não apresentou 

material probatório suficiente para respaldar suas alegações. 

Em todos esses institutos há a devida proteção da boa fé. Entretanto, por incidirem em 

situações específicas, seu campo de aplicação é, como esperado, reduzido. Esse escopo limitado 

resulta em situações em que se necessita da gênese de novos institutos para assegurar a devida 

proteção da boa fé. Nessa linha, vide o surgimento do surrectio a partir da supressio (CORDEIRO, 

2001).  

O estoppel do direito internacional refuta essa lógica, visto que consiste em um instituto 

amplo na qual sua aplicação não é limitada pelo requisito de condições específicas formais. Dessa 

forma, para esse instituto, havendo o comportamento incompatível, incide-se o efeito da preclusão 

no processo, protegendo a boa fé sem a necessidade de proliferação de institutos jurídicos. 

 

3.3 Venire contra factum proprium 

 

O venire contra factum proprium consiste no exercício de uma posição jurídica em 

contradição com certo comportamento assumido anteriormente pelo exercente (CORDEIRO, 

2001). Dessa forma, esse instituto compreende dois comportamentos da mesma pessoa, cada um 

com diferentes noções de licitude causadas pela frustração à legítima expectativa de coerência do 

outro sujeito.  

A primeira dessas condutas, dita factum proprium, regularmente em consonância com o 

ordenamento jurídico, é contrariado por um segundo ato, ilícito devido à violação do princípio da 

boa fé. Sua aplicação tem encontrado guarida em diversos sistemas jurídicos nacionais, não sendo 
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diferente no ordenamento jurídico brasileiro, cujo uso não se restringe à dimensão do direito civil, de 

onde originou.  

Nesse sentido, a vedação ao venire contra factum proprium se apresenta como o principal e 

mais amplo mecanismo de proteção da boa fé, uma vez que a sua aplicação depende da existência de 

um ato jurídico em contrário com a tutela da confiança gerada por um ato jurídico pretérito do sujeito 

(DANTAS JÚNIOR, 2008). 

Em primeira vista, esse instituto tende a se assemelhar bastante com o estoppel, já que 

ambos constituem institutos amplos da proteção da boa fé de comportamentos contraditórios 

(CORDEIRO, 2001). Entretanto, além do venire requerer a presença de dano, sua incidência no 

espectro processual pressupõe a existência de certos elementos próprios, quais sejam: i) identidade 

das partes, ii) situação contraditória se produza em uma mesma situação jurídica ou entre situações 

jurídicas estritamente coligadas e iii) necessidade da primeira conduta (factum proprium) ter um 

significado social além de constituir um ato jurídico, tudo em conformidade com as circunstâncias 

do caso (DIDIER, 2015). A doutrina do estoppel das cortes internacionais, por sua vez, abre mão 

desses requisitos formalísticos e satisfaz sua incidência também diante de condutas consideradas 

incompatíveis, em contrapartida com a noção de contrariedade, mais restrita, exigida pelo venire. 

Isto posto, o estoppel aplicado pelo direito internacional propõe proteção ainda mais 

ampla ao princípio da boa fé e, aqui em consonância com sua aplicação no common law, produz na 

demanda efeitos puramente processuais, sem precisar modificar ou extinguir uma relação jurídica, 

mas simplesmente proibindo determinado alegação em contrário à expectativa de coerência, 

tornando-a inadmissível no processo (DIÉZ-PICAZO, 1963). Há, então, por meio do estoppel, 

situação tanto mais protetiva ao princípio da boa fé, quanto menos drástica no que tange à 

manutenção da relação jurídica fora do processo, visto que, no venire contra factum proprium não há 

diferença se o ato se localiza em um regime processual ou fora dele: havendo a contradição com o 

ato inicial, surge a ilicitude do segundo ato em todas as suas dimensões, sejam processuais, ou não. 

 

4. Possibilidade de adoção do estoppel pelo ordenamento jurídico interno 

 

É possível identificar facilmente no direito processual brasileiro a presença de uma série 

de conceitos e institutos oriundos de outros sistemas jurídicos. Essa tarefa de direito comparado 

normalmente é realizado por meio de duas vias que se complementam: o processo de codificação 

legisferante, e a aplicação por analogia pelos tribunais pátrios, tomando como ponto de partida uma 

norma-princípio comum ao sistema brasileiro e estrangeiro. 

Diante desse cenário, é possível vislumbrar a adoção de um instituto construído pelo 

direito internacional pelo ordenamento pátrio. Há, aqui, o processo inverso daquele comummente 

adotado pelo direito internacional de absorver noções advindas dos ordenamentos jurídico dos 

Estados, o que demonstra a evolução do direito internacional enquanto sistema maduro e 

independente. 
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4.1 Lacunas do direito pátrio 

 

Embora cada um dos institutos do direito brasileiro analisados acima acabe por proteger 

a boa fé de forma similar que o estoppel busca resguardá-la, nenhum deles apresenta concepção e 

aplicação ampla como o da doutrina do estoppel das cortes internacionais. Isso leva a situações em que 

é possível verificar a violação da boa fé, mas simplesmente não há convencionado o mecanismo 

jurídico capaz de realizar a proteção necessária. Isso se dá, dentre outros motivos, devido à 

diferenciação dos conceitos de “contraditório” e “inconsistente”.  

No estoppel, busca-se evitar a existência do comportamento inconsistente. Já os institutos 

protetivos pátrios buscam inibir a ocorrência de comportamentos contraditórios. Há situações em 

que determinada conduta não seria passível de classificação enquanto contraditória, mas poderia ser 

enquadrada enquanto inconsistente, ameaçando a boa fé das relações jurídicas. 

Ademais, os institutos do direito brasileiro requerem a presença de dano ou sua 

potencial ocorrência, de forma diversa, o estoppel do direito internacional não exige a constituição 

desse elemento. Basta que uma situação em desacordo com a boa fé surja para que uma alegação 

processual calcada nessa incoerência sofra os efeitos da preclusão.  

 

4.2 Permissibilidade de aplicação do Novo CPC. 

 

O Código de Processo Civil de 2015 apresentou importantes avanços na dinâmica 

processual brasileira, sobretudo por meio da consolidação à proteção do contraditório, da 

amplificação da autonomia da vontade das partes como elemento modificador das relações 

processuais802 e do amadurecimento do sistema de precedentes obrigatórios.803 

Entretanto, apesar desses flagrantes e necessários avanços, não houve maiores 

mudanças no tratamento dos comportamentos contraditórios dentro do processo. Manteve-se, dessa 

forma, a primazia da aplicação dos institutos já analisados neste artigo. 

Isto posto, as lacunas de proteção à boa fé permaneceram e, diante disso, há a 

necessidade de desenvolver os mecanismos adequados para a preservação desse princípio de extrema 

importância para qualquer relação jurídica. Diante desse quadro que a doutrina do estoppel das cortes 

internacionais figura como eficaz método de resguardar a boa fé. 

Entretanto, cabe asseverar através de quais vias esse instituto poderia ser incorporado 

pelo direito brasileiro ao seu direito processual. Além do clássico, e também problemático, processo 

de codificação legal, é possível identificar no Código de Processo Civil pelo menos duas novas figuras 

que podem servir como eficientes caminhos de adoção do estoppel. 

 

                                                        
802 Conforme preceitua o artigo 190 do CPC/2015 
803 De acordo com o rol disposto pelo artigo 927 do CPC/15 
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4.2.1. Os negócios processuais e o artigo 190 do Novo CPC 

 

Primeiramente, pode-se verificar da leitura do Novo CPC o advento dos chamados 

negócios processuais atípicos, matéria positivada, e devidamente regulada, no Diploma Processual 

em seu artigo 190. Por meio desse acordo que configura verdadeira manifestação de vontade das 

partes em relação a questões processuais, é possível a criação de obrigações de natureza 

procedimental assim como a supressão de direitos, tudo de acordo com os requisitos dispostos no 

CPC/15 e com a regular manifestação de vontade das partes (ASSIS, 2015). 

Dentro do universo das matérias que podem ser objeto desse negócio, certamente 

insere-se o tratamento ao comportamento contraditório se as partes pretendem conceder tratamento 

mais protetivo à questão (DIDIER, 2015). Nesse sentido, é plenamente cabível que as partes 

convencionem em um negócio processual a necessidade de observância ao dever de confiança no 

que se refere à obrigatoriedade de coerência e de não frustração de expectativas legítimas por 

condutas incompatíveis, tudo aos moldes da proteção concedida pelo estoppel das cortes 

internacionais.  

Haveria aqui, dessa forma, a criação de um microssistema amplificado de proteção à 

boa fé para as partes que resolveram adotar o estoppel, visto que o escopo de aplicação do instituto do 

direito internacional em comento é capaz de atingir os atos não processuais que sejam meramente 

incompatíveis e não tenham chegado a gerar dano ou ameaça concreta de dano. 

 

4.2.2. Os sistemas de precedentes obrigatórios e o artigo 927 do Novo CPC 

 

Não obstante, apesar da efetividade que o negócio processual tem para gerar situações 

novas de natureza procedimental, as normas pactuadas nesse contrato apenas são aplicadas para as 

partes do acordo em processos que versem sobre direitos que admitam autocomposição, restringindo 

ainda mais a hipótese de aplicação do estoppel. Há, entretanto, outra figura confeccionada pelo Código 

de Processo Civil que pode servir de veículo de introdução do instituto sob análise no direito 

brasileiro: os precedentes obrigatórios. 

O sistema de precedentes obrigatórios do Novo CPC foi estruturado a partir da 

estipulação de efeitos vinculantes e oponibilidade erga omnes a determinados precedentes, cujo rol é 

encontrado no próprio novo diploma processual. São, dessa forma, verdadeiras leis em sentido 

material, visto que constituem normas escritas gerais e abstratas, ultrapassando os limites da jurisdictio 

e adentrando os quadrantes da legislatio (CÂMARA, 2016).  

Foi criado, assim, um sistema mais valorativo da jurisprudência, em oposição ao 

tratamento comum concedido em países de civil law, visto que a própria ratio decidendi reiterada na 

figura de diversos precedentes é capaz de gerar o dever de estabilidade e coerência de um tribunal 

(DIDIER, 2016). Funciona, então, o sistema de precedentes obrigatórios como eficaz e necessário 

meio de garantia de previsibilidade, que, por sua vez, se desdobra na confiança legítima por parte do 
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cidadão em relação aos órgãos de administração da justiça e segurança jurídica, uma vez que obriga 

que as relações jurídicas estejam calcadas na força normativa dos precedentes tal qual na legislação 

(ZANETI JR., 2015). 

Nesse sucedâneo, é possível a inserção do estoppel das cortes internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro através do exercício de analogia de direito comparado entre o sistema 

jurídico brasileiro e o próprio direito internacional pelos tribunais capazes de gerarem precedentes 

obrigatórios. Dessa forma, a partir do momento em que decisões aptas a se tornarem precedentes 

obrigatórios são prolatadas aplicando o estoppel, o poder judiciário exerce papel de legislador anômalo, 

absorvendo esse instituto para resguardar de forma mais efetiva a boa fé no Brasil. 

Esse processo de recepção de normas internacionais já encontra adeptos na Suprema 

Corte brasileira. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 466343, o Ministro Gilmar Mendes 

observou, através de um estudo de direito comparado, em especial com o direito francês e alemão, 

que a ideia de uma relação de supremacia entre o direito interno e o direito internacional é supérflua 

diante da necessidade inevitável de se pensar um sistema jurídico uno composto pelo direito interno 

e o direito internacional. Nesse sentido, a constituição alemã assevera em seu artigo 25:  

 

“as normas gerais do Direito Internacional Público constituem parte integrante do 

direito federal. Elas prevalecem sobre as leis e produzem diretamente direitos e 

deveres para os habitantes do território nacional.” 

 

Verifica-se, então, que, em consequência da crescente relação simbiótica entre o direito 

internacional e o interno, não há motivos para pensá-los isoladamente enquanto sistemas jurídicos.  

Destarte, a aplicação de um instituto protetivo da boa fé aos moldes da Corte 

Internacional de Justiça está imbuída de todos os elementos necessários para a criação de um 

respeitado e respaldado precedente obrigatório, com as devidas aptidões de integrar expressamente 

o ordenamento jurídico pátrio. 

 

5. Conclusão 

 

Frente ao estudo exposto, percebe-se os traços únicos da doutrina do estoppel das cortes 

internacionais no trato ao princípio da boa-fé devido à sua natural ampliação do escopo de proteção.  

Dentre os seus traços mais marcantes estão a sua aplicação diante meramente de ato 

incompatível com conduta posterior do sujeito; a desnecessidade de se comprovar dano ou ameaça 

concreta de dano causado pela conduta sob análise; e a não obrigatoriedade de que tal ato 

incompatível tenha sido praticado dentro do regime processual. 

Dessa forma, observa-se que os principais institutos aplicados à dinâmica processual 

que visam a proteção da boa fé são insuficientes, individual ou cumulativamente, para satisfazer o 

escopo de proteção garantido pelo estoppel do direito internacional. 
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Assevera-se, ademais, que a adoção de um instituto amplo tal qual o estoppel seria uma 

solução eficaz para impedir a proliferação de institutos protetivos da boa fé, que mais causam 

confusão ao aplicador do direito pelas suas especificidades e requisitos formais do que protegem 

concretamente esse princípio. 

Destarte, o uso das figuras concebidas pelo Código de Processo Civil de 2015 dos 

negócios processuais atípicos e dos precedentes obrigatórios, configuram-se como mecanismos 

indicados para adoção do estoppel no ordenamento brasileiro.  

Por fim, diante da necessidade latente de se conceder sempre a mais efetiva proteção ao 

princípio da boa fé, é imprescindível a adoção do estoppel das cortes internacionais pelo Brasil. Existe, 

aqui, uma verdadeira inversão saudável do dinâmica de absorção de normas oriundas dos direitos dos 

Estados pelo direito internacional, visto que, devido aos avanços efetuados pelos tribunais 

internacionais nesse campo, é o direito interno brasileiro que estaria assimilando doutrinas oriundas 

do direito internacional. Eis, então, a prova da progressiva evolução do Direito Internacional, 

fazendo-se presente no ramo do Direito que, via de regra, constitui a fronteira final do isolacionismo 

do direito interno dos Estados: o processo civil. 
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1. O ESTATUTO JURÍDICO DAS ARMAS NUCLEARES NO JUS IN BELLO E NO DIREITO HUMANITÁRIO. 1.1. A 
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1. O ESTATUTO JURÍDICO DAS ARMAS NUCLEARES NO JUS IN BELLO E NO DIREITO 

HUMANITÁRIO. 

 
O princípio do jus in bello, relacionado com a conduta e as leis da guerra, e o direito internacional 

humanitário aplicável às armas nucleares, abrange essencialmente o período compreendido entre a 

IV Convenção de Haia de 1907 e a Quarta Convenção de Genebra de 1949, protocolos opcionais 

associados à Convenção de Genebra de 1977.806 

 Baseado no Tratado da Cruz Vermelha e Instrumentos de Assistência Humanitária 

Internacional, existem sete princípios fundamentais que devem ser cumpridos em qualquer situação 

de conflito.807 O uso de armas nucleares parece violar todos esses  princípios das regras da guerra, o 

que faze-se considerar sua ilegalidade.808 

                                                        
804 Doutoranda em Direito Público – menção Direito Internacional Público – pela Universidade de 
Coimbra/Portugal. Mestre em Direito Internacional Público e Europeu pela Universidade de 
Coimbra/Portugal. Advogada. Professora universitária. 
805 Mestranda em Ciências Jurídico-Políticas - menção em Direito Internacional Público e Europeu - pela 
Universidade de Coimbra/Portugal; especialista em Direito Internacional pelo Centro de Direito Internacional 
(CEDIN/Brasil). Advogada. Professora universitária.  
806 ICRC - International Humanitarian Laws 1977. International Humanitarian Law and Human Rights Law. 
International Review of the Red Cross, n. 293, April, 1993. 
807 Ibid. The Rules of International Humanitarian Law and Other Rules Relating to Conduct of Hostilities, Collection of Treaties 
and Other Instruments 2005. Princípio da necessidade (em legítima defesa ou objetivos legítimos);  da 
proporcionalidade (não causar destruição ou destruição proporcional); da humanidade (não causar sofrimento 
desnecessário ou desumano); da neutralidade (não afetar estados neutros); da protecção ambiental; da 
toxicidade (utilização de gases químicos, nocivos e venenosos); da Discriminação (não discriminação entre civis 
e militares). 
808 A dismitificar essa versão, a análise mais autoritária da questão das armas nucleares foi estabelecida pela 
Corte Internacional de Justiça em um parecer consultivo sobre a legalidade da ameaça ou armas nucleares em 
8 de julho de 1996. No relatório final, parágrafo 86, o Tribunal defende a ideia de que repercussões de armas 
nucleares também se aplicam ao direito humanitário. Nenhuma das declarações feitas perante a Corte 
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1.1. Afinal, a dissuasão nuclear é legal? 

Historicamente, as armas nucleares foram desdobradas duas vezes pelos Estados Unidos para 

o fim da segunda guerra mundial, sem que houvesse nenhuma conseqüência legal. Além disso, a 

ameaça do uso de armas nucleares em autodefesa e como retaliação a um ataque nuclear ou 

convencional, faz parte do equilíbrio internacional de poder e política há décadas. De fato, o status 

de prontidão de ogivas milhares nucleares em todo o mundo e seu potencial para uso intencional ou 

acidental é uma ameaça constante que o mundo enfrenta desde os anos 50.  

Por essa razão, tendo em vista que até então não existia arcabouço jurídico normativo que 

regularizasse o uso de tecnologias nucleares na arena global, surgiu em 29 de julho de 1957, como 

organização internacional autônoma e vinculada ao sistema das Nações Unidas, a Agência 

Internacional de Energia Atômica (IAEA – International Atomic Energy Agency em inglês), cujo 

propósito - além de outros – foi estabelecer normas internacionais nucleares e adaptar os sistemas 

nacionais para proteção e segurança da saúde e para redução do perigo da energia nuclear na vida 

humana e na propriedade809.  

Desde então, na evolução normativa do jus cogens, foram assinados seis tratados multilaterais 

que designam zonas geográficas livres de armas nucleares (NWFZ - Nuclear World Free Zone em inglês), 

que tipicamente proíbem o desenvolvimento, o teste e proliferação de tecnologia e armas nucleares 

dentro de uma região designada810. 

Não obstante, existe apenas um tratado multilateral internacionamente importante, o Tratado 

sobre a Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que abrange tanto a não proliferação como o 

desarmamento de armas nucleares, de alcance quase universal e que está em vigor desde 1970.811 O 

TNP com o seu regime associado, é o único tratado multilateral que vincula legalmente os Estados 

com armas nucleares permanentes - os membros do Conselho de Segurança (P5), cujo melhor 

detalhamento será visto no tópico 2 deste trabalho.  

Partindo dessa premissa normativa, ensejou na doutrina jurídica internacional alguma 

discrepância quanto à (i)legalidade das armas nucleares; para alguns especialistas em direito 

internacional, à entender no sentido literal do TNP, a ameaça ou o uso de armas nucleares, estão 

                                                        
preconizou de forma alguma uma liberdade de armas nucleares sem ter em conta as restrições humanitárias. 
Muito pelo contrário, no parecer consta que “as restrições estabelecidas pelas regras aplicáveis aos conflitos armados no 
respeito dos meios e métodos de guerra definitivamente também se estendem às armas nucleares”. 
809 BOYLE, A.E. Nuclear Energy and International Law: na environmental perspective. London: British Yearbook of 
International Law, vol. 60, n. 1, 1989, pp. 257. 
810 São eles: Tratado Antártico de 1959; Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na América e Caribe - 
Tratado de Tlatelolco de 1969;  Tratado da Zona Livre Nuclear do Pacífico Sul, também conhecido como 
Rarotonga; Tratado sobre a Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático; Tratado de Pelindaba de 
2009, da Zona Africana Livre de Armas Nucleares; e o sexto é o Tratado da Zona Livre de Armas Nucleares 
da Ásia Central, é composta pelos países ex-soviéticos, em vigor e juridicamente vinculativo para todos os seus 
cinco países membros a partir de 2009. 
811 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) - 1968. Disponível em: <http://bit.ly/2rBGZd0>. 
Acesso em 15 de maio de 2017. 
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minados; para outros, entretanto, há o entendimento de que, desde que essas armas não sejam 

proibidas, é permitido, assim como qualquer outra arma de guerra - e, portanto, são costumeiras.812  

 

1.2. A Corte Internacional de Justiça e a opinião consultiva de 8 de julho de 1996 
 

A Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça de 8 de julho de 1996 (B) parece 

confirmar o argumento da legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares pela sua constatação: "Não 

existe no direito internacional costumeiro nem convencional nenhuma proibição abrangente e universal da ameaça ou 

uso de armas nucleares como tal".813 

Contudo, o Tribunal, no parecer consultivo (A), também concluiu que não existe uma 

"autorização específica" para a ameaça ou o uso de armas nucleares no âmbito do direito internacional 

consuetudinário.814 

O costume relativamente novo da ameaça do uso de armas nucleares como direito de resposta 

à ameaças ou seu uso contra ataques militares convencionais agrava ainda mais as futuras tentativas 

de proibição. Esta política militar foi anunciada publicamente por alguns Estados nucleares, como a 

França815, e pode ser atribuída a qualquer Estado nuclear que possa ser mais fraco do que seus rivais, 

como Israel, Coreia do Norte ou Paquistão.  

Assim, pode-se entender que as armas nucleares, devido à sua utilização anterior (ao TNP), 

por não existirem proibições legais específicas, e porque as ameaças de uso da energia nuclear são 

usuais na postura militar da maioria dos Nuclear Weapons State, implica que pelo menos não é ilegal no 

âmbito do direito internacional consuetudinário. 

Embora as Convenções de Genebra de 1949 e 1974-1977 não mencionassem armas nucleares 

como proibidas, existem contudo generalizações para o efeito que estes tipos de armas não são 

aceitáveis. O inciso nº 2 do artigo 1º do Protocolo Adicional I de 1977 constitui uma referência: “os 

casos não previstos pelo presente Protocolo ou por outros acordos internacionais, as pessoas civis e os combatentes ficarão 

sob a proteção e autoridade dos princípios do direito internacional, tal como resulta do costume estabelecido, dos princípios 

humanitários e das exigências da consciência pública”.816 

Em termos do princípio da neutralidade, é mais afirmativo o argumento contra o uso de armas 

nucleares, eis que emanam radiações de longo prazo, o que meramente viola o princípio da 

neutralidade em relação aos Estados-Membros não-beligerantes. Ademais, vale ressaltar que, além 

                                                        
812 ANASTASSOV, Anguel. Are Nuclear Weapons Illegal? The Role of Public International Law and the International 
Court of Justice. Journal of Conflict & Security Law, vol. 15, n. 1, 2010, pp. 65-87. 
813 International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons - Advisory Opinion of 8 July 1996. 
Disponível em: <http://bit.ly/2bmsq0M>. Acesso em: 15 de maio de 2017. 
814 Ibid. 
815 HERSH, Seymour. Preparing the Battle Field: The Bush Administration steps up its secret moves against Iran. The New 
Yorker, Jul 07, 2008. 
816 ICRC - International Committee of Red Cross 1977. Additional Protocol to the Geneva Conventions. Disponível 
em: <http://www.nepp-dh.ufrj.br/onu2-11-5.html>. Acesso em 15 maio 2017. 

http://www.nepp-dh.ufrj.br/onu2-11-5.html
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das conseqüências legais para os Estados e indivíduos responsáveis em ordenar eventuais ataques 

nucleares, tal feito poderia facilmente se enquadrar  no conceito de crimes contra a humanidade817. 

2. O TRATADO DE 1968 E SEU REGIME DE NÃO PROLIFERAÇÃO NUCLEAR 

Assinado no dia 1º de junho de 1968, em Nova York, o Tratado de Não Proliferação de Armas 

Nucleares entrou em vigor aos 05 de março de 1970, e atualmente possui adesão de 190 países, que 

concordam, de acordo com as regras estabelecidas no documento, em não desenvolver ou adquirir 

armas nucleares, embora possam pesquisar e produzir energia nuclear para fins pacíficos. Tais 

pesquisas devem, no entanto, ser monitoradas por inspetores da Agência Internacional de Energia 

Atômica, órgão das Nações Unidas com sede em Viena, Áustria.818 

Composto por um preâmbulo e 11 artigos, o tratado tem como objetivo, em sua origem, limitar 

as armas nucleares dos cinco países que primeiramente o assinaram: Estados Unidos, União Soviética 

(hoje Rússia), China, Grã-Bretanha e França. Esses países são membros permanentes do Conselho 

de Segurança da Organização das Nações Unidas, e estão obrigados, pelos termos do documento, a 

não transferir armas nucleares nem auxiliar os demais países a obtê-las. Apesar de serem os primeiros 

signatários do documento, a China e a França não ratificaram o tratado até 1992.819 

O TNP surge como marco jurídico internacional que, conforme pode se observar, legitima a 

conformação de um seleto clube nuclear. Os países que até o momento da assinatura do tratado 

possuíam ou estavam em via de possuir armas nucleares foram considerados pelo TNP “Estados 

Nucleares” (Estados Unidos, União Soviética, França, Grã Bretanha e China), tendo resguardado o 

direito a desenvolver tecnologia e armas nucleares sem o controle de nenhuma instância.820 

Já para as demais nações, o TNP impunha na agenda a “não proliferação”, com amplas 

restrições ao desenvolvimento e ao uso da energia nuclear, inclusive para fins pacíficos, fundando-se 

em uma teoria de diferenciação do mundo entre nações adultas e responsáveis das demais.821 

                                                        
817 A Corte Internacional de Justiça como o mais alto órgão judiciário do mundo, à questão de saber se a 
"ameaça ou o uso de armas nucleares" é legal ou pode se enquadrar como crime contra humanidade, opinou 
em seu parecer consultivo - primeiro parágrafo do parecer (1 E) - que as armas nucleares são "geralmente contrárias 
às regras de direito internacional "e" em particular os princípios e regras do direito humanitário". No entanto, o que se 
deprende do segundo parágrafo do parecer (2 E), há ausência de uma conclusão se "as armas nucleares seriam legais 
ou ilegais em circunstâncias extremas de autodefesa". Nota-se daí que não são especificamente proibidos; portanto, seu 
uso real pode ser legal. Esse foi o entendimento do juiz Guillaume que afirmou em sua opinião separada, "(…) 
no entanto, se a lei é silenciosa sobre esse assunto, os Estados, no exercício de sua soberania, permanecem livres para agir como 
acharem conveniente". In: International Court of Justice. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons - Advisory 
Opinion of 8 July 1996. Disponível em: <http://bit.ly/2bmsq0M>. Acesso em: 16 de maio de 2017. 
818 POORHASHEMI, S.A.; MOATTAR, F.; BORZOUEI, H. The Role of International Environment Laws 

and Regulations in Peaceful Use of Nuclear Energy. Annals of Biological Research, s. 1, vol. 4, n. 1, 2013, 

p. 22. 
819 Agência Internacional de Energia Atômica. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Disponível 
em: < http://bit.ly/2s0RZNH>. Acesso em: 17 de maio de 2017. 
820 ELBARADEI, M.; RAMES, J. International Law and Nuclear Energy: overview of the legal framework. Viena, IAEA 
Bulletin, n. 3, 1995, p. 16. 
821 No acordo estabelecido, estes países se comprometem a cooperar para facilitar a aplicação de salvaguardas 
pela Agência Internacional de Energia Atômica sobre as atividades nucleares pacíficas, manifestando seu apoio 
à pesquisa, ao desenvolvimento e a outros esforços destinados a promover a aplicação de modo efetivo o 
trânsito de materiais fonte e físseis especiais, por meio do emprego, em certos pontos estratégicos, de 
instrumentos e outra técnicas, afirmando que quaisquer artifícios nucleares devem contribui, isoladamente ou 

http://bit.ly/2s0RZNH
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O atual mapa sobre os Estados possuidores de armas nucleares pode ser classificado da 

seguinte forma: 

 Estados com armas nucleares: China, França, Rússia, Reino Unido e EUA; 

 Países com armas nucleares não integrantes do tratado: Índia, Coreia do Norte e Paquistão; 

 País que não confirma se tem ou não armas nucleares: Israel; 

 Países acusados de ter programas de armas nucleares: Irã e Síria. 

 
Embora haja essa subdivisão no corpo implícito do TNP, a real força do regime da não 

proliferação nuclear advém da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 50/65, de 

setembro de 1996 - Conferência sobre o Desarmamento - de modo a concluir o Tratado de Proibição 

Total de Ensaios Nucleares. Esse tratado proíbe qualquer explosão nuclear, seja para armas ou para 

fins pacíficos, cujo objetivo pode ser delineado no último parágrafo do seu preâmbulo, que assim 

estabelece: “Afirmar a fim de atrair a adesão de todos os Estados ao presente Tratado e seu objetivo de contribuir 

eficazmente para a prevenção da proliferação de armas nucleares em todos os seus processos de desarmamento nuclear e, 

por conseguinte, para o reforço da paz e da segurança”. 

 

3. O ESPECTRO DO REGIME DO TNP E O ACORDO COM O IRÃ. 

 
O Irã, república islâmica fundamentalista, localizada numa das áreas mais tensas no planeta, 

foi alvo de preocupação internacional, notadamente no ano de 2012, auge da revisão do TNP. Tal 

fato se deve pelo programa nuclear desenvolvido naquele país do Oriente Médio, que é um Estado-

Membro não autorizado a possuir esse tipo de armamento e o tem.822 

O Irã iniciou seu projeto nuclear em 1950, com auxilio técnico dos Estados Unidos. O projeto 

recebeu a denominação de “Átomos para a Paz”. Porém, houve a sua paralisação após a Revolução 

Islâmica de 1979.823 

O programa nuclear iraniano voltou a ganhar forças em 1995, após um acordo com a Rússia. 

No entanto, este último  deixou de aliar suas tecnologias com Irã, por receio dos possíveis fins bélicos 

desse programa, após a eleição de Mahmoud Ahmadinejad em 2005, principalmente por haver 

constantes ameaças à Israel.824 

O até então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, alegava que o programa nuclear de 

tecnologia iraniana estava totalmente destinado a fins pacíficos. Alegou também que o Ocidente 

                                                        
em cooperação com outros Estados, para o desenvolvimento crescente das aplicações da energia nuclear para 
fins pacíficos. Declarando e garantindo diversos requisitos para que não hajam guerras nucleares e nem 
conflitos armamentistas dos quais possam por em risco toda uma sociedade. 
822 Em 2010, inspetores da ONU admitem pela primeira vez terem coletado indícios de que o Exército do Irã 
trabalhou para produzir bombas nucleares. 
823 VATANPARAST, Roxana. International Law Versus The Preemptive Use of Force: Racing to Confront the Specter of 
a Nuclear Iran. Hastings International e Comparative Law Review, vol. 31, n. 2, 2008, p. 783. 
824 Ibid. 
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constantemente tentava impedir o desenvolvimento tecnológico de seu país. Porém, os principais 

inimigos do Irã - Estados Unidos e Israel – denunciaram à AIEA que referido programa nuclear do 

Irã tem por finalidade a fabricação de armas nucleares cuja renda da comercialização e proliferação 

teria como destino o financiamento do terrorismo.825 

A Agência Internacional de Energia Atômica decidiu levar o caso ao Conselho de Segurança 

da ONU, que poderia adotar sanções econômicas forçando o país a desistir de seu programa nuclear. 

Entretanto, o contraponto dessa reserva foi o fato dessa atitude poder ter desencadeado sérios 

problemas à economia mundial, já que o Irã é o quarto maior produtor mundial de petróleo. Sendo 

assim, os embargos gerariam um aumento no preço do petróleo.826 

Na ultima reunião para revisão do TNP, realizada em 2015 pela cúpula827, participaram da 

mesma líderes e representantes de Estado de 189 países signatários TNP e Taiwan. Na ocasião, a 

Agência Internacional de Energia Atômica pediu que o Irã executasse os acordos de garantia 

vinculados ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e os documentos do Conselho de 

Segurança da ONU. 

Segundo resolução aprovada pela entidade, embora o Irã tenha reforçado o diálogo com a 

AIEA sobre os problemas suspensos, não se chegou a nenhum consenso.828 

A resolução exige que o país se comunique com a entidade para equacionar todos os problemas 

em questão, incluindo o acesso a todas as documentações, arquivos, instalações, materiais e pessoal. 

A agência aponta que, como o Irã não cooperou totalmente, a entidade não pode concluir que todos 

os materiais nucelares seriam utilizados de maneira pacífica.829 

Embora o Irã tenha ficado insatisfeito com a resolução, a Agência Internacional de Energia 

Atômica em seu útimo relatório, emitido em fevereiro de 2017, fez constar que o Irã tem respeitado 

                                                        
825 Relatórios feitos pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, afirmam que o Irã seria capaz de produzir 
uma bomba atômica em menos de dez anos. Após a denuncia dos EUA, a AIEA aprova em janeiro de 2006 
uma resolução para denunciar o programa nuclear iraniano ao Conselho de Segurança da ONU, citando “falta 
de confiança” entre os membros da agência de que “o programa nuclear iraniano é destinado exclusivamente 
para fins pacíficos. JOYNER, Daniel. The Joint Comprehensive Plan of Action and Developments since July 2015. In: 
Iran's Nuclear Program and International Law: from confrontation to Accord. Oxford University Press, 2016.  
826 Ibid. Segundo o Ministro das Relações Exteriores do Irã, o programa nuclear iraniano não seria interrompido, 
mesmo que a ONU impusesse possíveis sanções. Novas sanções contra o banco central do Irã e bancos 
comerciais advieram e praticamente excluem o país do sistema financeiro internacional. Os EUA também 
impuseram sanções contra companhias envolvidas no programa nuclear iraniano, além de limitar o comércio 
de indústrias petroquímicas e de combustível. Além disso, um embargo ao petróleo iraniano imposto pela 
União Europeia entra em vigor em julho de 2012. Em retaliação, o Irã anunciou interromper o tráfego no 
Estreito de Ormuz, na entrada do Golfo Pérsico. Em outubro, o rial, a moeda iraniana, despencou 40%, em 
decorrência das sanções impostas ao país, perdendo quase metade de seu valor em um ano. 
827 Esta reunião de 2012 estava prevista nos termos da TNP, tendo as partes signatárias que se reunirem a 
cada 25 anos para a discussão do assunto. 
828 De acordo com o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, disse que precisa se proteger ante ao arsenal 
de seu maior inimigo. Afirma que as armas nucleares não declaradas de Israel, são as maiores ameaças para o 
Oriente Médio e, acusa os Estados Unidos e outras grandes potências de descaso no tratamento do programa 
nuclear do país persa. 
829 Agência Internacional de Energia Atômica. Monitoring and Verification in Iran Special coverage of IAEA inspection 
activities, including reports, statements and media coverage in relation to the application of IAEA safeguards in Iran. Disponível 
em: <https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran>. Acesso em: 19 de maio de 2017. 

https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran
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o acordo que impôs controles sobre o programa nuclear no país. Segundo o documento da AIEA, o 

Irã manteve a suspensão de parte de suas atividades atômicas em troca da retirada parcial das sanções 

internacionais.830 
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Introdução 

 

 É certa que na iminência de uma lide comercial internacional, seja por inexecução de alguma 

obrigação, por desrespeito a alguma normal internacional comercial, ou por dúvida interpretativa de 

um contrato internacional, por exemplo, as partes irão procurar defender seus interesses, e, para isso, 

utilizando-se dos meios existentes de solução de litígios comerciais, sejam eles métodos 

autocompositivos ou heterocompositivos. A autotutela, hoje em desuso, haja em vista a consagração 

do princípio básico de proibição do uso da força, é condenada pelo Direito Internacional na medida 

em que os sistemas jurídicos evoluíram ao lado dos direitos humanos.833 

 O que ocorre é que nem sempre esses meios de solução de litígios estão disponíveis às partes, 

como no caso do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, no qual apenas Estados possuem 

                                                        
831 Bacharelanda em Direito pela Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da Universidade Federal de 

Uberlândia. Membro do Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (NETI USP) E-mail: valeriaemiliaa@gmail.com 

832 Mestre e doutoranda em Direito Internacional pela Universidade de Barcelona- Espanha e professora na 
Faculdade Esamc Uberlandia/MG. E-mail: fafilima@gmail.com http://lattes.cnpq.br/5975919592379695 
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acesso direto à este, para ter seus conflitos resolvidos. Logo, neste caso, se a parte for um indivíduo 

ou uma empresa, dificilmente verá a sua lide resolvida por este sistema. 

 É nesse sentido que surgiu a arbitragem, como um meio alternativo de solução de conflitos 

que pode ser utilizado por Estados, e por pessoas físicas e jurídicas. Além do seu amplo alcance, e 

por ser um método heterocompositivo – o qual um terceiro decide a lide, com força vinculante e 

obrigatória -, a arbitragem permite, por meio do compromisso arbitral, que as partes tenham grande 

liberdade de escolha dos árbitros, maior celeridade no processo, menos burocracia e menos 

formalidade. O foco da arbitragem é a solução do conflito em si.834 

 Quanto aos meios de solução de controvérsias há os pacíficos (meios diplomáticos que 

podem consistir em negociações diretas, desistência, aquiescência, conferências, bons ofícios, entre 

outros), o qual se inclui também a mediação, os sistemas consultivos e os meios jurídicos (os quais 

podem levar a controvérsia ao alcance de um tribunal internacional, e à arbitragem internacional); e 

os meios não pacíficos, também chamados de coercitivos, como ocorre no caso dos embargos, 

represálias, boicotagem, bloqueios, etc.835  

 A mediação e a conciliação também constituem, ao lado da arbitragem, como meios bastante 

utilizados de solução de conflitos. A mediação é um meio pacífico de solução de controvérsias, que 

pode ser oferecida ou solicitada, e que consiste na mediação amistosa entre as partes, que podem ser 

Estados, pessoas físicas ou jurídicas, por intermédio de um terceiro - o mediador – para que elas 

consigam dialogar acerca da situação-problema, e só após, conseguir chegar a uma solução. Enquanto 

a conciliação, que também é meio pacífico, que auxilia as partes até chegarem num consenso, sendo 

que o terceiro que faz o intermédio desta relação – o conciliador- pode sugerir alternativas para a 

solução do conflito, sendo vedado qualquer tipo de imposição.836  

 A arbitragem, entretanto, é mais eficaz e mais utilizada quando comparada à mediação e a 

conciliação, porque a decisão arbitral, oferecida pelo árbitro ou câmara arbitral, vincula uma obrigação 

às partes, ou seja, da sentença arbitral decorre a obrigatoriedade do cumprimento da decisão. Numa 

lide comercial internacional, na qual nem sempre o diálogo funciona, a mediação ou a conciliação 

podem não alcançar uma solução efetiva que contemple o interesse das partes, diferentemente do 

que ocorre com a arbitragem, na qual o árbitro decidirá a lide, de forma imparcial, conforme será 

abordado mais adiante.  

 O presente artigo pretende (i) analisar o âmbito de aplicação dos litígios comerciais e 

contratos internacionais e a ausência de um Sistema de solução de conflitos ajustado; (ii) examinar o 

Sistema de Solução de controvérsias e suas características  na OMC; (iii) explicar outros meios de 

solução de controvérsias, como a mediação e a conciliação, e os benefícios de se utilizar a arbitragem, 

                                                        
834 ACCIOLY, Hidelbrando. DO NASCIMENTO E SILVA, G. E., CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
Direito Internacional Público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 861. 
835 ACCIOLY, Hidelbrando. DO NASCIMENTO E SILVA, G. E., CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
Direito Internacional Público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 824-873. 
836 Conselho Nacional de Justiça. Conciliação e Mediação. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-mediacao>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
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método alternativo de solução de controvérsias, sendo um meio extrajudicial, pelo qual as partes 

submetem o litígio a um tribunal ou câmara arbitral. 

 

1. Litígios comerciais, contratos internacionais e a OMC 

 

 Litígios comerciais são uma espécie de lide, fruto de uma relação bilateral ou plurilateral 

firmada sob a égide de um contrato, de natureza comercial, sejam as partes pessoas físicas ou jurídicas. 

Logo, um litígio comercial pode ser nacional ou internacional, a depender de uma série de fatores, 

como por exemplo, a nacionalidade das partes, o local que fora pactuado, ou o foro de eleição. 

 O termo "comercial" deve ser interpretado no seu sentido lato, a luz das relações mercantis, 

abrangendo pois, questões de natureza comercial, contratual ou não. Em outras palavras, os litígios 

comerciais são aqueles que envolvem todas as relações econômicas concernentes à circulação de 

mercadorias, prestação de serviços, produção de bens, e atividades correlatas, como atividades 

financeiras837. Podem ocorrer, por exemplo, por causa de desentendimento entre as partes, por 

dúvidas na interpretação do contrato, por inadimplemento da obrigação pactuada, ou por outros 

motivos. 

 A Convenção de Nova York, de 1958, em seu artigo I (3), prevê que os litígios comerciais 

poderão ser resolvidos em conformidade à aplicação das normas da referida convenção, podendo 

qualquer Estado-parte declarar sua aplicação, a este tipo de negócio jurídico, sejam eles contratuais 

ou não838.  

 Para a resolução desta espécie de litígio, pode ser muito proveitoso para as partes a opção 

pela arbitragem internacional, pois nesta as partes terão liberdade para escolher os árbitros, a câmara 

arbitral e as leis aplicáveis, pois, por vezes, as leis nacionais podem não contemplar a resolução do 

litígio da forma como se pretende, podendo até mesmo levar a resultados indesejáveis se levadas ao 

Judiciário. Em outras palavras, por meio da arbitragem, que é um meio mais célere, o entrave é 

resolvido mais facilmente, e, consequentemente, levando até mesmo à uma redução dos prejuízos 

econômicos advindos da demora da solução de um litígio comercial. 

 Um contrato é uma manifestação de vontades, ou um acordo de vontades, com o intuito de 

adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos pactuado pelas partes, a qual se exige que este 

negócio jurídico seja bilateral ou plurilateral, sendo considerado, desta forma, uma das mais 

importantes fontes de externalização de obrigações.839 

                                                        
837 GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John (Eds.). Fouchard Gaillard Goldman on International 

Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 36. 
838 NEW YORK ARBITRATION CONVENTION. United Nations Convention on the Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958). Disponível em: 
<http://www.newyorkconvention.org/english>. Acesso em: 20 maio 2017. 

839 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil esquematizado. 3  ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, 
p. 709. 
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 No caso dos contratos comerciais internacionais, importantes disposições sobre os 

princípios que os regem foram formuladas pelo UNIDROIT (ou Instituto Internacional para a 

Unificação do Direito Privado). Entre eles a liberdade contratual (art. 1.1) e formal (art. 1.2), boa-fé 

(art. 1.7), usos e costumes (art. 1.9), autonomia da vontade, fair dealing, interpretação, formação, 

aceitação, entre outros.840 A aplicabilidade dos Princípios UNIDROIT de será sempre quando as 

partes assim acordarem, podendo utilizar ainda a lex mercatoria como fonte ou aos princípios gerais de 

direito. 

 Por ser o contrato uma manifestação de vontades, um dos mais importantes princípios que 

regem os contratos –ao lado da função social do contrato- é o princípio da autonomia da vontade, 

que permite que as partes possam estipular livremente, de acordo com suas vontades ou interesses, 

o conteúdo de um contrato. Porém, este princípio não é absoluto, conforme pontua BAPTISTA: 

(...) Em direito internacional privado, não constitui uma regra de direito singular, única, que 

impera soberana, mas, de fato, designa diferentes maneiras de ligar um contrato a 

determinado sistema jurídico. Na experiência real, ora a vontade das partes é expressa, ora 

implícita. Neste caso, deduzida do teor do contrato, ela é presumida, ou é fruto de 

interpretação (e imposta) a partir das circunstâncias que cercaram a contratação.841 

 Dito isto, é preciso estabelecer critérios para a classificação de um contrato como nacional 

ou internacional, e entre os critérios está o de internacionalidade, que pode ser analisado sobre o 

prisma econômico ou jurídico.  Sob o aspecto econômico, tem-se, nas palavras de BAPTISTA: 

A movimentação de bens e serviços através de fronteiras é o indicador econômica da 

internacionalidade do contrato. Adotado como critério jurídico na França, onde são tidos 

como internacionais os contratos em que ocorrem os chamados fluxos recíprocos de bens e 

valores entre dois sistemas. Esse índice de internacionalidade é adotado também no direito 

brasileiro, para certos tipos de contratos. (...) Caberá ao interprete escolher quais dentre os 

elementos de conexão possíveis serão úteis para determinar a internacionalidade do 

contrato.842 

 Acerca do critério de internacionalidade analisado sob o prisma jurídico, a análise é feita em 

torno do interesse do comércio internacional e do sistema jurídico. Assim, infere-se que um contrato, 

nesta hipótese, terá caráter internacional, se adotar na sua celebração ou na sua execução, fatores que 

o permitam ser considerado como tal, ou seja, a depender dos elementos de conexão: a situação das 

                                                        
840 UNIDROIT. PRINCÍPIOS UNIDROIT RELATIVOS AOS CONTRATOS COMERCIAIS 

INTERNACIONAIS 2010. Disponível em: 
<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/translations/blackletter2010-
portuguese.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2016. 

841 BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 40-41. 
842 BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 21-23. 
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partes quanto à sua nacionalidade ou seu domicílio, a localização do objeto, o local de execução da 

obrigação e o local onde foi celebrado, entre outros fatores.843 

 Na legislação e na jurisprudência Suíça, não há definições concretas para que um contrato 

seja considerado internacional, devendo o caráter de internacionalidade sendo verificado em cada 

caso concreto, contudo, é em razão da Lex Fori que o juiz determinará se o contrato é internacional 

ou não. Por outro lado, na legislação inglesa, mais precisamente no Arbitration Act844 adota-se os 

seguintes critérios de internacionalidade: 

O Arbitration Act adota como critérios de internacionalidade do contrato a nacionalidade ou 

domicílio das partes, cumulativamente com as escolha de uma lei ou local situados fora do 

âmbito da soberania inglesa, definindo, de forma negativa, a arbitragem interna, para 

distingui-la daquela dos contratos internacionais, sujeita a um regime especial. (...) Não se 

pode dizer com certeza se é a presença de um elemento de conexão que dará caráter 

internacional ao contrato: isso dependerá da situação em que está para produzir, ou não, o 

efeito internacionalizante.845 

 Na legislação brasileira a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 

4.657/42846) norteia os padrões de internacionalidade nas relações privadas e contratuais, conforme 

denotam os artigos 8º e 9º. 

 Do artigo 9º, depreende-se que é o critério internacionalidade repousa -embora não 

exclusivamente- sobre o local onde foi celebrado a obrigação.  E caso a execução seja no Brasil, e 

depender de forma especial para a execução, além da lei estrangeira, deverá ser respeitada a lei 

brasileira. E não podendo determinar-se o local de constituição do ato, reputa-se constituída na 

localidade de residência do proponente do contrato.847 

 Já no Decreto-Lei nº 857/69 determina-se normas sobre matéria de moeda estrangeira, 

sendo que o seu art. 2º estipula exceções à vedação da utilização de moedas estrangeiras nos contratos 

nacionais, isto é, permite-se que se utilize moedas estrangeiras quando o contrato possuir caráter 

internacional, incidindo nas hipóteses dos incisos do referido artigo. Plausível ressaltar que o 

mencionado dispositivo trata de normas de conteúdo comercial, a título de exemplo, o inciso I “Aos 

contratos e títulos referentes à exportação ou importação de mercadorias”848. 

 Feito os referidos apontamentos sobre litígios comerciais e contratos internacionais, passa-

se a análise sobre a OMC. A Organização Mundial do Comércio (OMC) é uma organização 

internacional, que entrou em vigor em 1995, responsável pela coordenação e desenvolvimento das 

                                                        
843 VAN HECKE, Georges. Problémes juridiques des emprunts internationaux. 2ª ed. Leyden: Brill, 1964. 
844 INGLATERRA. Arbitration Act Of 1996. London, Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/data.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
845 BAPTISTA, Luiz Olavo. Contratos internacionais. São Paulo: Lex Editora, 2010, p. 24. 
846 BRASIL. Decreto-lei Nº 4.657, de 4 de Setembro de 1942.. Brasil, Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
847 SANTOS, Marcelo Loeblein dos. Direito Internacional Privado. Ijuí: Ed. Ijuí, 2011, p. 66. 
848 BRASIL. Decreto-lei Nº 857, de 11 de Setembro de 1969.. Brasil, Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0857.htm>. Acesso em: 05 nov. 2016. 
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relações comerciais internacionais. Oriunda do extinto GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 

ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio), tem-se que: 

A OMC funciona, simultaneamente, como organização supervisora das regras acordadas e 

das obrigações assumidas pelos Estados membros, e como foro de constante e contínua 

negociação de novas regras e renegociação daquelas já estabelecidas. Segundo o Acordo 

Constitutivo da OMC, as cinco funções da organização seriam: (1) aplicação, administração 

e funcionamento dos acordos comerciais multilaterais e plurilaterais que compõem a OMC; 

(2) atuação como foro para negociações comerciais multilaterais; (3) administração do 

Entendimento sobre Solução de Controvérsias; (4) administração do mecanismo de Exame 

de Políticas Comerciais Nacionais (Trade Policy Review Mechanism); (5) cooperação com o FMI 

Internacional e com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento visando 

alcançar maior coerência no sistema global de políticas econômicas.849 

 Assim sendo, é preciso destacar que a OMC, possui um Mecanismo de Solução de 

Controvérsias, entretanto, este somente é acessível para os Estados, não sendo, então, acessível 

diretamente pelos indivíduos. Este Sistema de Solução de Controvérsias da OMC tende a privilegiar 

a negociação e o entendimento entre as partes envolvidas na lide, e é um dos meios que os Estados 

dispõem para resolver controvérsias advindas de questões comerciais.850 

 Outro meio de solução de litígios que os Estados possuem é a arbitragem, sendo que para as 

partes que pactuam um contrato, sejam elas Estados, pessoas físicas ou jurídicas, a arbitragem pode 

ser muito mais benéfica, pelas razões que serão expostas mais adiante. De início, é válido reforçar 

que as pessoas físicas e jurídicas que celebram um contrato internacional não podem levar sua lide 

diretamente à OMC, por isso, o estudo e a utilização da arbitragem se faz essencial para que esses 

possam ter seu litígio solucionado. E em relação aos Estados, permite-se que estes utilizem, além da 

OMC, para a solução de conflitos comerciais, a arbitragem, em especial, quanto às causas que versem 

sobre direitos patrimoniais disponíveis.  

 

2. Arbitragem internacional como meio de solução de litígios 

 

 Antes de adentrar à seara da arbitragem internacional, é necessário pontuar o que é a 

arbitragem, bem como os benefícios de se utilizá-la como meio de solução de litígios. Logo, em um 

breve conceito, a arbitragem pode ser definida como um método alternativo de solução de 

controvérsias, sendo um meio extrajudicial, pelo qual as partes submetem o litígio a um tribunal ou 

câmara arbitral.851 

                                                        
849 CAPUCIO, Camilla.  Comércio internacional e integração regional: a OMC e o regionalismo. Belo 

Horizonte: Arraes, 2012, p. 10-11. 
850 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

207-209. 
851 CABRAL, Marcella Kfouri. Arbitragem internacional. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI194367,51045-Arbitragem+internacional>. Acesso em: 05 
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 Nas palavras de DOLINGER: 

Além de submeter suas disputas ao Poder Judiciário, é possível que as partes de um caso 

envolvendo elementos de estraneidade acordem em submeter seus litígios à arbitragem. Em 

verdade, a grande maioria dos litígios de comércio internacional é resolvida por essa via, em 

virtude das vantagens dessa forma de solução de controvérsias. O procedimento arbitral 

geralmente é mais rápido, permite que as partes escolham os julgadores e tenham maior 

controle sobre o procedimento, que geralmente também é sigiloso. Os benefícios têm um 

custo: há aqueles que a criticam por considerarem-na bastante onerosa.852 

 Portanto, verifica-se que a arbitragem é um mecanismo privado de resolução de conflitos, 

pelo qual as partes se valem de uma decisão extrajudicial, imposta por meio de um árbitro ou um 

tribunal arbitral, para terem seu litígio resolvido. 

 Um dos principais benefícios da arbitragem é que ela é um meio mais célere que a Justiça 

comum –tem apenas uma única instância, e o procedimento arbitral geralmente é concluso no 

prazo médio de 6 meses-, e que permite às partes que tenham ampla liberdade de escolha dos 

árbitros ou câmara arbitral, além do que oferece o benefício da confidencialidade às partes. Assim, 

CARVALHO FILHO pontua que: 

Arbitragem é o instrumento alternativo por meio do qual as pessoas dirimem seus conflitos 

de interesses fora do âmbito judicial. Em virtude do anacrônico sistema judicial, marcado 

pela morosidade e inefetividade, é cada vez maior o número de interessados que recorrem à 

arbitragem para a solução de suas divergências. (...) É a Lei nº 9.307, de 23.9.1996, que regula 

a arbitragem. Segundo a lei, as pessoas capazes de contratar podem socorrer-se do juízo 

arbitral para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (art. 1º). Para tanto, 

devem ajustar convenção de arbitragem através da cláusula compromissória e do 

compromisso arbitral. Aquela retrata o ajuste firmado em cláusula contratual com a previsão 

de serem submetidos à arbitragem litígios supervenientes à celebração do contrato. O 

compromisso arbitral é a convenção pela qual as partes submetem um litígio à arbitragem de 

uma ou mais pessoas, comportando ser judicial ou extrajudicial.853  

 Então, depois de pontuados os benefícios da arbitragem passam-se à análise dos tipos de 

arbitragem e dos princípios que a regem. Primeiramente, tem-se que a arbitragem contratual pode ser 

nacional ou internacional, a depender dos fatores de internacionalidade mencionados anteriormente. 

E as modalidades de arbitragem – arbitragem de investimento, comercial e a arbitragem de direito 

internacional público – são definidas pela matéria que cada uma trata.854 

                                                        
nov. 2016. 

852 DOLINGER, Jacob. TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: parte geral. 12. Ed. ver., atual 
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 623. 

853 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28 ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Atlas, 2015, p. 1035. 

854 Anais do XIV Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 31 ago. a 03 set., Gramado, RS, UFRGS/USP. 
In: Direito Internacional em expansão: volume 9/ [organizado por] Wagner Menezes. Belo Horizonte: 
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 Outro ponto a ser destacado é que a arbitragem poderá ser institucional (ou também 

conhecida como arbitragem administrada), sendo que nesta as partes escolhem – previamente ou 

posteriormente- uma instituição especializada que irá administrar o procedimento arbitral, e que já 

possui regras estabelecidas acerca do procedimento; ou avulsa (ou ad hoc), caso em que as partes não 

se obrigam a contratar uma entidade especializada para conduzir tal procedimento, ou seja, nesta 

modalidade as partes escolhem as regras aplicáveis ao procedimento arbitral, e, em caso de lacuna, o 

árbitro (ou um colegiado de árbitros) decidirá acerca do procedimento.855  

 A arbitragem ainda poderá ser voluntária (ou facultativa) ou obrigatória (ou permanente), 

sendo que na primeira hipótese há uma livre instituição de um juízo arbitral, por meio de um 

acordo ocasional entre as partes litigantes - compromisso arbitral-, para que possam chegar a uma 

resolução da lide. Enquanto na segunda hipótese há um acordo prévio entre as partes, ou uma 

cláusula compromissória, para que a lide seja solucionada pelas vias arbitrais 856. Acerca da 

convenção de arbitragem, DOLINGER dispõe que: 

A arbitragem se inicia pela celebração da convenção de arbitragem, gênero que admite 

duas espécies: a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória 

é negócio jurídico que prevê a sujeição à arbitragem de qualquer litígio futuro vinculado 

a determinada relação jurídica, ordinariamente de natureza contratual. Já o compromisso 

arbitral é o ajuste firmado diante de um conflito já existente, por força do qual as partes 

acordam submeter sua disputa à arbitragem. (...) Assim, uma vez firmada a cláusula 

compromissória, os contratantes ficam vinculados a este acordo. Como é natural, a 

convenção de arbitragem deve atender aos requisitos de validade dos negócios jurídicos 

em geral (art. 104 do Código Civil): agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita ou 

não proibida pela lei, além da vontade livremente manifestada.857 

 Ante o exposto, nota-se que a autonomia da vontade é um princípio fundamental e 

imprescindível à realização da arbitragem, pois que nenhuma das partes pode ser obrigada a aderir 

ao compromisso arbitral ou aceitar a cláusula compromissória. Outro princípio que impera é o 

devido processo legal, que é consagrado no sistema jurisdicional e arbitral. O princípio do 

kompetenz-kompetenz, originário do direito alemão, que na Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96 858) 

                                                        
Arraes Editores, 2016, p. 3. 

855 OAB-RJ COMISSÃO DE ARBITRAGEM. A Arbitragem ao alcance de todos: Cartilha de 
arbitragem. Disponível em: 
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5558,d.Y2I>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
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Direito Internacional Público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 862. 
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está contido no art. 8º, é o que permite ao árbitro analisar se ele possui competência para julgar a 

causa859. 

 Ainda sobre a arbitragem comercial internacional poderão regê-la, além dos mencionados 

princípios UNIDROIT, o direito interno de algum país – se assim for convencionado pelas partes-

, regras, princípios e costumes de comércio internacional, e a Convenção da ONU sobre Venda 

Internacional de Mercadorias.860 

 Em relação às espécies de cláusulas compromissórias, estas podem ser do tipo cheia, 

quando contém todos os elementos necessários para que se dê início imediato ao procedimento 

arbitral; vazia, quando não contém todos os elementos necessários para a instauração do 

procedimento arbitral, isto é, há uma lacuna, mas que possuem elementos capazes de afastar do 

Poder Judiciário a solução do conflito861; escalonada, a qual sugere-se a utilização da mediação e 

da conciliação antes da via arbitral; ou patológica, que é uma cláusula ambígua, que pode gerar 

dúvidas interpretativas862. Acerca do procedimento arbitral aplicado as partes têm-se que: 

Quando o processo arbitral não se acha regulado no compromisso, os próprios árbitros 

poderão formulá-lo. (...) o processo compreende, em geral, uma parte escrita e outra oral. 

Os debates orais só serão públicos se as partes, por comum acordo, assim o decidirem. 

As deliberações do tribunal serão tomadas a portas fechadas e por maioria de votos dos 

seus membros.863 

 E, por fim, quanto à sentença arbitral, esta poderá ser definitiva, que ocorre quando se 

encerra o procedimento arbitral, decidindo-se a lide quanto ao mérito, e então, podendo ser 

declaratória, constitutiva, condenatória ou homologatória, a depender do conteúdo dos pedidos 

formulados no procedimento; e terminativa, quando os árbitros concluem pelo não cabimento da 

arbitragem, sem, contudo, se discutir o mérito do conflito, podendo ser remetido ao Judiciário 

iniciando a fase de conhecimento864. A sentença arbitral, segundo a Lei de Arbitragem (art. 26), 

sob pena de nulidade (além das demais disposições contidas no art. 32) deve conter 

                                                        
859 BRÍGIDO, Renato Sampaio. O princípio da kompetenz-kompetenz na arbitragem 

internacional. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI6487,91041-
O+principio+da+kompetenzkompetenz+na+arbitragem+internacional>. Acesso em: 06 nov. 2016. 

860 DOLINGER, Jacob. TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: parte geral. 12. Ed. ver., atual 
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 630. 

861 TRIBUNAL CENTRAL DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. Disponível em: 
<http://tcarbitragem.blogspot.com.br/2011/09/clausula-compromissoria.html>. Acesso em: 07 nov. 
2016. 

862 LEMES, Selma Ferreira. CLÁUSULA ESCALONADA OU COMBINADA: MEDIAÇÃO, 
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM. Disponível em: <http://selmalemes.adv.br/artigos/Cláusula 
Escalonada ou Combinada - Mediação, Conciliação e Arbitragem.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2016. Artigo 
Publicado no livro Arbitragem Internacional, UNIDROIT, CISG, e Direito Brasileiro FINKELSTEIN, 
Cláudio, VITA, Jonathan B., CASADO FILHO, Napoleão. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.163/178. 

863 ACCIOLY, Hidelbrando. DO NASCIMENTO E SILVA, G. E., CASELLA, Paulo Borba. Manual de 
Direito Internacional Público. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 866. 

864 TAVARES, Paulo Sandoval. Sentença Arbitral. Disponível em: 
<http://www.direito.ufes.br/sites/direito.ufes.br/files/field/anexo/Sentença Arbitral - NEAPI.pdf>. 
Acesso em: 07 nov. 2016. 
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obrigatoriamente: um relatório constando o nome das partes e um resumo do conflito, os 

fundamentos da decisão, a data e o local onde for proferida, e o dispositivo procedimental.  

 Importante realçar que as partes podem optar que o procedimento seja instruído por um 

árbitro ou mais árbitros ou por uma câmara arbitral ou tribunal, sendo que qualquer pessoa pode 

ser um árbitro (com exceção dos juízes togados), desde que seja capaz – para fins de 

responsabilização civil e criminal-, recomendando-se que o árbitro tenha conhecimentos 

específicos acerca da matéria que irá arbitrar, conforme preleciona o art. 13 da Lei de 

Arbitragem865.  

 A Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL ou 

United Nations Commission on International Trade Law), órgão subsidiário da Assembleia Geral e que 

promove a harmonização e unificação das normas de comércio internacional, traz notórias 

disposições sobre a Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional, através da Resolução 

40/72 adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas866.  

 Neste sentido, a Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional (Documentos das 

Nações Unidas nos. A/40/17, anexo I e A/61/17, anexo I), adotada pela UNCITRAL, versa sobre 

o âmbito de aplicação, regras de interpretação, princípios gerais, convenção de arbitragem e 

composição do tribunal arbitral, processo de recusa, competência, cautelares, sentença arbitral, 

execução, foro, entre outras disposições. 

 O art. 14 da referida Lei trata sobre a possibilidade de impedimento e suspeição de um 

árbitro, confirmando-se ainda na Lei nº 9.307/96, também no art. 14, esta possibilidade. Esta 

disposição tem o mesmo dispositivo que os institutos do impedimento e da suspeição possuem 

no Código de Processo Civil, isto é, vedar a parcialidade, e assim, contribuir para que a solução 

da lide – e o procedimento como um todo- não seja afetada por motivos pessoais do árbitro. 

Recomenda-se que os próprios árbitros indiquem sua condição antes da aceitação da sua função, 

podendo, contudo, as partes reclamar sobre e escolher novo árbitro867. 

 A UNCITRAL, neste sentido, pode ser considerada como um importante instituto, pois 

além das disposições normativas, dá um modelo padrão de arbitragem para que árbitros do mundo 

inteiro possam seguir, e consequentemente, se possa unificar as regras de direito internacional e 

comercial que regulamentam a arbitragem internacional, haja em vista que muitos países adotaram 

em seu ordenamento interno, as disposições normativas da referida Lei Modelo, para 

regulamentar a arbitragem a nível nacional. 

                                                        
865 BRASIL. Lei Nº 9.307, de 23 de Setembro de 1996.. Brasil, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
866 UNCITRAL. Home UNCITRAL. Disponível em: <https://www.uncitral.org/>. Acesso em: 07 nov. 

2016. 
867 PORTUGAL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DE PORTUGAL. LEI MODELO DA UNCITRAL 

SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL. Disponível em: 
<http://www.dgpj.mj.pt/sections/home/DGPJ/sections/politica-legislativa/anexos/lei-modelo-
uncitral/downloadFile/file/Lei-modelo_uncitral.pdf?nocache=1305106921.57>. Acesso em: 07 nov. 
2016. 
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 Perante o progresso multilateral do comércio internacional, ressaltando a integração regional 

em todos os Continentes, é normal que se estabeleça diversas normas jurídicas regulando as relações 

comerciais internacionais. Com isso, é notório mencionar resumidamente, as normas de arbitragem 

internacional que mais se assemelham ao arbitramento brasileiro. 

(i) A Convenção Interamericana expõe cláusulas sobre arbitragem comercial internacional, no 

domínio da Organização dos Estados Americanos (OEA). Torna válido, o acordo em virtude do 

qual os Estados se obrigam a submeter em suas relações comerciais as discussões delas 

sobrevindas à decisão arbitral. Em seu art. 2 define que a nomeação dos árbitros é feita na forma 

em que convierem as partes, podendo recair em nacionais ou estrangeiros. No  art. 4 força de 

sentença judicial definitiva aos laudos arbitrais não impugnáveis segundo a lei ou as normas 

processuais aplicáveis, dando assim força necessária à decisão proferida na arbitragem para 

encerrar a questão suscitada.A Convenção Interamericana ainda lista os casos em que se faz 

possível a denegação do reconhecimento e da execução do laudo arbitral, quando provada 

perante a autoridade competente do Estado em que forem pedidos o reconhecimento e a 

execução e.m casos específicos. 

(ii) A Convenção de Washington de 18/03/1965, foi promulgada em um momento de crise no 

ordenamento jurídico para os investidores estrangeiros. Esta Convenção surgiu com a finalidade 

de solucionar as controvérsias relacionadas a investimentos entre Estados e nacionais de Estados 

distintos, sob a tutela do Banco Mundial, sendo criado o Centro Internacional para Solução de 

Controvérsias em Relação a Investimentos.  

(iii) O Protocolo de Olivos (PO) surgiu em 18/02/2002, subscrito pela Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai, levando em conta a necessidade de interpretar corretamente, aplicar e cumprir as 

normas do Mercosul e os instrumentos do seu processo de integração e revogou o Protocolo de 

Brasília para Solução de Controvérsias, adotado desde 1991. 

 Para concluir, é oportuno falar sobre a Corte Permanente de Arbitragem, órgão essencial 

para o desenvolvimento das discussões acerca da arbitragem, a nível internacional, e que 

conforme explana MENEZES: 

A base administrativa da arbitragem, como mecanismo pacífico e jurídico de solução de 

controvérsias, está assentada sobre a atuação da Corte Permanente de Arbitragem, 

estabelecida em 1899, em Haia, para facilitar a utilização do mecanismo arbitral entre os 

Estados. (...) Qualquer tema pode ser objeto de submissão à discussão arbitral à Corte 

Permanente de Arbitragem. Sua competência é a mais ampla possível, podendo executar 

desde serviços para a definição das disputas que envolvem vários Estados, ou mesmo de 



570 

 

organizações intergovernamentais, até matéria de disputas entre Estados, questões 

comerciais e investimentos.868  

 Portanto, a Corte Permanente de Arbitragem além de oferecer o serviço de arbitragem, 

oferece também às partes – sejam elas Estados, organizações, ou pessoas jurídicas869-, o serviço 

de conciliação e mediação. Trata-se não de um tribunal judiciário, e sim de uma corte 

administrativa, patrocinada por vários países que indicam o nome de quatro árbitros, que podem 

ser convocados a qualquer momento para arbitrar uma controvérsia870.  

3. Disposições sobre arbitragem na legislação brasileira 

 

 No Brasil, a disposição mais importante acerca da arbitragem, é a que dispõe a Lei nº 

9.307/96, também conhecida como Lei da Arbitragem871. Nesta, primeiramente, tem-se que a 

arbitragem poderá ser utilizada no país para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis 

(art. 1º), inclusive, permitindo-se que a Administração Pública Direta ou Indireta possa valer-se dessa 

prerrogativa (art. 1º, §1º), ressalvada a publicidade. Isto é, a confidencialidade que a arbitragem 

usualmente confere as partes, não poderá ser conferida quando uma das partes for a Administração, 

haja em vista o respeito ao princípio da publicidade (art. 37, CF 88872). 

 A Lei de Arbitragem traz disposições que consolidam a normatização das relações jurídicas 

que poderão ser submetidas à arbitragem, regras de procedimento, forma, conteúdo e efeitos da 

convenção e da sentença, das cláusulas compromissórias e compromisso arbitral, atribuições e forma 

de atuação e escolha do árbitro, do procedimento arbitral e das tutelas cautelares e de urgência, da 

sentença arbitral e sua execução, da homologação de sentença arbitral estrangeira, entre outras 

disposições. 

 Com a arbitragem concretizou-se a independência da sentença arbitral do Judiciário, e, no 

momento em que as partes acordam a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral, não 

poderão recusá-la. Contudo, DOLINGER aponta incongruências na referida lei: 

Anteriormente à promulgação da Lei nº 9.307/96, a legislação brasileira não possuía qualquer 

definição acerca da sede da arbitragem e, consequentemente, da distinção entre arbitragem 

interna e internacional. (...) Atualmente, a Lei de Arbitragem também não define 

expressamente a sede da arbitragem, mencionando, todavia, por diversas vezes, “o local onde 

                                                        
868 MENEZES, Wagner. Tribunais internacionais: jurisdição e competência. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 

159. 
869 PERMANENT COURT OF ARBITRATION. PCA Arbitration Rules. Disponível em: <https://pca-

cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
870 FOSTER, John W. Arbitration and the hague court. Boston: Houghton Mifflin Company, 1980, p. 58. 
871 BRASIL. Lei Nº 9.307, de 23 de Setembro de 1996.. Brasil, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
872 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasil, Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 08 nov. 
2016. 
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a decisão é proferida”. Assim, o art. 10, IV, da Lei, ao mencionar os requisitos essenciais do 

compromisso, exige referência ao “lugar em que será proferida a sentença arbitral”. O Art. 

34, parágrafo único, define arbitragem estrangeira como “a que tenha sido proferida fora do 

território nacional”.873 

 Apesar desta ressalva, a Lei de Arbitragem continua sendo um eficaz meio de solução de 

conflitos no Brasil, tanto é que o Código de Processo Civil de 2015874 trouxe disposições acerca da 

utilização da arbitragem, conforme verifica-se nos seus artigos 3º, §1º; art. 189, IV; art. 260, §3º; art. 

337, X e §§5º e 6º; art. 359; art. 486, VII; art. 1.012; e art. 1.015, III. 

 Entretanto, uma das mais importantes disposições sobre a arbitragem, e que relaciona-se 

diretamente com a seara do Direito Processual Civil, é a que confere ao compromisso arbitral a 

judicialidade ou a extrajudicialidade (art. 9º, Lei de Arbitragem), ou seja, esse poderá ser celebrado 

perante juízo ou tribunal (§1º) ou por escrito, particular, por instrumento público ou assinado por 

duas testemunhas (§2º). 

 É importante destacar que o novo Código de Processo Civil alterou a redação de vários 

artigos da Lei de Arbitragem, entre eles, os artigos que tratam sobre as tutelas cautelares e de urgência. 

Assim, por interpretação dos artigos 22-A e 22-B, da referida lei, tem-se a possibilidade das partes 

poderem recorrer ao Judiciário para pleitear concessão de medida cautelar ou urgência, sendo que 

caberá ao árbitro, depois de instaurado o procedimento arbitral, decidir sobre a revogação ou 

manutenção da tutela cautelar ou de urgência outrora concedidas pelo Judiciário. Contudo, o 

parágrafo único do art. 22-B, deixa claro que uma vez que o procedimento já esteja instaurado, a 

medida poderá ser requerida somente ao(s) árbitro(s)875. 

  O art. 31 da Lei 9.307/96 não deixa dúvidas quanto à natureza da sentença arbitral, isto é, de 

que ela constitui-se como título executivo, e neste sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 

515, VII, acrescenta, que além do caráter executivo, também possui o caráter judicial. Logo, 

depreende-se que um indivíduo munido de uma sentença arbitral pode exigir sua execução, sem, 

contudo, passar pelo processo de conhecimento, pois entende-se que o próprio procedimento arbitral 

já cumpriu este papel876. 

 Inegável que o caráter impositivo da arbitragem, que submete às partes à decisão da sentença 

arbitral, tem contribuído para a solução dos litígios no Brasil, evitando inclusive que muitos destes 

sejam levados ao Judiciário, conforme nota-se com o aumento do número de câmaras arbitrais no 

                                                        
873 DOLINGER, Jacob. TIBURCIO, Carmen. Direito internacional privado: parte geral. 12. Ed. ver., atual 
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874 BRASIL. Lei Nº 13.105, de 16 de Março de 2015.: Código de Processo Civil. Brasil, Disponível em: 
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país, desde que a lei entrou em vigor. E por mais que o foco deste trabalho sejam os litígios 

comerciais, é necessário salientar que as causas trabalhistas, a priori, também podem ser decididas no 

juízo arbitral, desde que relativas a direitos patrimoniais disponíveis, em conformidade com o art. 1º 

da Lei de Arbitragem877. 

 Dito isto, agora passa-se à análise de um caso brasileiro que envolveu arbitragem no país, 

que foi o Caso da Arbitragem do Campo de Lula. Neste caso, a arbitragem em questão é a de 

investimento, contudo, o objetivo é fazer um paralelo com a arbitragem comercial. Assim, tem-se 

que, em síntese, nesta lide: 

O litígio tem por base a cláusula arbitral constante no contrato de concessão para exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural firmado pelo consórcio celebrado pela 

Petrobrás, Petrogal e BG, por decorrência da 2ª rodada de licitações da ANP, realizada no 

ano 2000. Após a execução de Programa Exploratório Mínimo e a realização das atividades 

do Plano de Avaliação e Descoberta, o consórcio submeteu à ANP a aprovação de dois 

planos de desenvolvimento, para a constituição de dois campos de petróleo em área contígua 

ao bloco licitado, entretanto a ANP rejeitou a proposta através da Resolução de Diretoria nº 

568/2011 e determinou a realização da unitização dos campos. Ocorrida a manutenção da 

decisão em sede de recurso administrativo, o consórcio submeteu a decisão da autora à 

arbitragem, pleiteando que o tribunal arbitral substitua a decisão da Agência reguladora, que 

não permitiu a separação do chamado Campo de Lula em dois (Campo de Lula e Campo de 

Cernambi).878 

 Percebe-se, portanto, que apesar das peculiaridades de cada tipo de arbitragem, as arbitragens 

comerciais e as arbitragens de investimento têm muito em comum, pois ambas tratam de direitos 

patrimoniais disponíveis, podendo inclusive as partes serem pessoas físicas, jurídicas ou Estados, 

seguindo, muitas vezes, a Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional (Documentos das 

Nações Unidas nos. A/40/17, anexo I e A/61/17, anexo I), adotada pela UNCITRAL, no que tange 

ao procedimento, forma, entre outros. 

 Por fim, cabe ressaltar que apesar da arbitragem no Brasil não ser tão utilizada como é 

nos países europeus e nos Estados Unidos, principalmente por receio e desconhecimento, o novo 

Código de Processo Civil pode vir a alterar este cenário, pelo fato de abrir mais possibilidades à 

arbitragem, conforme fora pontuado, e também pelo fato de que a conciliação obrigatória pode 

fazer com que as partes repensem antes de levar seus conflitos ao Judiciário brasileiro, pois que a 

arbitragem poderia resolver várias espécies de lide de uma maneira muito mais célere.  

 

                                                        
877 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3ª ed. rev., 

atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2009, p. 39-40. 
878 Anais do XIV Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 31 ago. a 03 set., Gramado, RS, UFRGS/USP. 
In: Direito Internacional em expansão: volume 9/ [organizado por] Wagner Menezes. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2016, p. 15. 
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Considerações Finais 

 

 Primeiro. Sem exaurir o vasto tema da arbitragem, o escopo deste trabalho foi apresentar, 

de maneira singela, breves discussões sobre as possibilidades em torno da arbitragem, e suas espécies, 

com maior enfoque sobre a arbitragem comercial internacional, como também apresentar outras 

possibilidades de solução de litígios comerciais. 

 Segundo. Ao estudar a utilização da arbitragem ao longo dos anos, nota-se que: 

Ao longo da História, vários foram os conflitos resolvidos pela Arbitragem e o 

amadurecimento do Direito Internacional mais institucionalizado deve ser tributado a ela. 

Mesmo antes da Primeira Guerra Mundial o instituto foi largamente utilizado, mas com a 

jurisdicionalização da sociedade internacional teve reduzida significativamente sua atuação. 

Dessa maneira. É uma instituição sempre pronta a cooperar com os Estados e com a solução 

pacífica de conflitos, tendo se mantido ativa e de grande importância para o sistema 

internacional, proferindo decisões importantes.879 

 Terceiro. A Corte Permanente de Arbitragem e a UNCITRAL trazem disposições que em 

muito contribuem com o avanço do Direito Internacional Privado: 

(...)UNCITRAL em seu regulamento de arbitragem passou a atribuir a Corte Permanente de 

Arbitragem papel decisivo no processo de nomeação de árbitros, sendo que a cpa 

desempenhou um papel essencial na implementação do Tribunal de Haia para as reclamações 

Iraniano-Americanas (The Hague Iran-United States claims tribunal). CPA é marco na 

evolução do Direito Internacional e no Direito Comercial Internacional.880 

 Quarto. Cabe lembrar que a arbitragem comercial auxilia na tutela do princípio da função 

social do contrato, e que, apesar da liberdade contratual existente no meio comercial, a arbitragem 

pode funcionar como um freio, junto ao Judiciário, para coibir práticas abusivas e desleais 

comumente praticadas no meio comercial internacional. 

 Espera-se que ao longo dos anos a arbitragem seja cada vez mais utilizada, assim, diminuindo 

o grande volume de processos levado ao Judiciário, e auxiliando o Judiciário a dar decisões mais 

céleres, respeitando o princípio da duração razoável do processo. 
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A acumulação ilegal de cargos públicos sob o regime de 

dedicação exclusiva como um ato de improbidade 

administrativa 

 

 

Charles de Sousa Trigueiro881  

Jaqueline Alves Araújo de Abreu882  

(Universidade de Coimbra). 

 

Introdução 

 

A regra Constitucional Brasileira é da não acumulação de cargos públicos, contando três 

exceções de possibilidade de acumulação, dentre esses quais envolvem ora cargos de professores ou 

ora cargos de profissionais da saúde. 

A Advocacia Geral da União - AGU - decidiu em parecer vinculante (para a administração 

direta) que independente da compatibilidade de horários torna-se, também, necessário classificar a 

carga horária exigida para os cargos simultaneamente ocupados pela acumulação. Isto posto, 

conforme dispõe o parecer a acumulação de um cargo, para que seja legal, além da compatibilidade 

de horários, também deve observar o limite máximo de 60 h semanais. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro - STF - é que profissionais da Saúde 

podem acumular mais de 60 horas semanais., desde que comprovem a compatibilidade de horário de 

acumulação, uma vez que trabalham em regime de plantões. 

O presente artigo tem por objetivo fazer uma crítica ao parecer vinculante da AGU, 

defendendo a sua inconstitucionalidade, a luz de decisões do STF e Tribunal de Contas da União. 

No caso dos professores em regime de Dedicação Exclusiva - DE -  que acumulam dois 

cargos, este artigo defende que esse tipo de acumulação ilegal deve ser considerada um ato de 

improbidade administrativa, para que o professor devolva a titulo de enriquecimento ilícito, os valores 

que receberam ilegalmente a titulo de gratificação de DE. 

Trata-se de tema complexo e urgente que reclama atenção ao debate sobre o princípio da 

moralidade, e os casos de ressarcimento ao erário por improbidade administrativa. 

Nesse contexto, esta pesquisa tem como objeto de estudo a análise da normativa nacional e 

da jurisprudência produzida nos tribunais brasileiro sobre acumulação de cargos em regime de 

dedicação exclusiva combinado com improbidade administrativa. Para a realização da presente 

                                                        
881 Doutorando em Direito Público UC, Técnico Administrativo em Educação pela UFPB - Brasil 
882 Mestranda em Negócios Internacionais. Universidade do Minho 
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investigação foi necessário aplicar o método dogmático, como a hermenêutica dos textos normativos 

recomenda, mas, também, o aporte à doutrina e à 

transversalidade foi necessário, desde que se trata de tema interdisciplinar de elevado teor 

político e sociológico, tudo alinhavado por uma tradição de pensamento racionalista de justiça 

equitativa e fundamentada na hermenêutica internacional dos princípios da administração pública. 

A presente investigação se deu ao fato de diversos casos no Brasil de acumulação de DE, 

com enriquecimento ilícito, sem devolução ao erário, fato que atenta contra os princípios e a 

moralidade da administração. 

  

1 A exceção constitucional para acumulação de cargos públicos  

 

A regra Constitucional Brasileira é da não acumulação de cargos públicos, o fundamento da 

possibilidade de acumulação no dispositivo do art. 37, XVI, alínea b, da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 - CF88 - e também do artigo 118 do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais 

da União - RJU, dispõe apenas de três exceções: a) dois cargos de professor; b) um de professor com 

outro técnico ou científico; c) dois de profissionais da saúde. (Lessa, 2000) 

Como os cargos de professores (a) e profissionais da saúde (c) serão tratados mais a frente 

em tópico especifico, iniciamos com à definição do que seria cargo (b) técnico, para efeitos de 

acumulação, o Superior Tribunal de Justiça - STJ - adotou o conceito no julgado da 5ª Turma do STJ, 

RMS 20.033/RS, relatado pelo Ministro Arnaldo Esteves Lima e publicado no DJ na data de 12 de 

março de 2007: "Cargo Técnico é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos 

específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior." Já “científico” é o cargo cujas 

atribuições se desempenham na área de pesquisa. (Alves, 2008) 

 A maioria da doutrina defende que técnico é nível médio e científico é um cargo de nível 

superior. (Reis, 1999) 

 

2 O parecer n. 145 da Advocacia Gera da União - AGU como limite máximo de 60 horas 

semanais.  

 

Pelo entendimento que se encontra no Parecer AGU nº GQ – 145 de 1998, que é vinculante 

para os servidores do Poder Executivo federal, admite-se o acúmulo constitucional e legal de cargos, 

desde que a carga horária total resultante do acúmulo não ultrapasse 60 horas semanais. Assim 

transcrevemos o Parecer AGU nº GQ – 145. (Ferraz, 2001) 

Esse parecer já foi muito criticado pelos mais diversos juristas, sob tese de que a interpretação 

da restrição de acumular carga horária superior a 60 horas, não pode prosperar pelo princípio da 

hierarquia das leis, constitucionalmente assegurado pelo artigo 59 da magna carta de 1988, um parecer 

mesmo que vinculante jamais pode contrariar a Constituição Federal, pois é uma norma de hierarquia 

superior a esse parecer.(Mattos, 2010) 
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É mais certo ainda que o mesmo parecer foi elaborado a partir do exame de processos 

disciplinares sobre acumulação de cargos abertos contra dois titulares dos cargos dos cargos de 

Assistente Jurídico da AGU  e de Professor Adjunto do quadro permanente da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, não submentidos, por óbvio, ao regime de plantões de servidores profissionais da 

saúde, ou de peculiaridades 883como a acumulação de dois cargos de professores.(Moreira, 2010) 

Este artigo defende que o parecer da AGU n. 145 ao limitar a carga horária, torna letra morta 

a expressão constitucional “compatibilidade de horário”.  

Em síntese, a Administração não pode exigir um tipo de jornada de trabalho que a 

constituição não exige.(Guimaraes, 2006) 

 

3 Entendimentos dos tribunais pátrios da possibilidade de acumular 80 horas semanais. 

 

O STF reconhece o direito à acumulação de 80 horas, desde que nenhum dos cargos seja 

dedicação exclusiva, assim o STF desautoriza o parecer – AGU nº GQ – 145. O STJ também vem 

se posicionando contrário ao parecer.884  

O parecer vinculante da AGU foi elaborado em um caso concreto de acumulação de um 

cargo equivalente à Procurador Federal que tem o Regime de 40 horas com um cargo de Professor. 

Diferente de acumulação de cargo de profissionais da saúde que acumula em regime de “plantões” 

ou então, de acumulação de dois cargos de Professor, que não tenha o regime de Dedicação 

Exclusiva, pois as 40 horas desses cargos não são de “sala de aula” e sim da soma do tempo de sala 

de aula com o tempo de orientação – o tripé da educação superior (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação); ensino (no meio da semana) e pesquisa com extensão pode ser exercido também no final 

de semana, e em situação interessante a própria Lei nº 4.881-A885 de 06/12/65 não limita a carga 

horária máxima em 60 horas. E além do mais existe uma sobrecarga quando uma aula que o professor 

prepara para um cargo pode servir para o outro. (Moreira, 2010) 

Uma vez que o Decreto nº 99.210, de 16/04/90 não traz a restrição de carga horária, o 

parecer da AGU é um ato administrativo desprovido de força de lei. É que norma de escalão superior 

(Constituição federal e Lei 8.112/90) não faz uma restrição que norma de escalação inferior (parecer 

vinculante da AGU) não tem o poder de desautorizar sua aplicação.(Costa, 2008) 

                                                        
883883 STF: AI 762427 GO 
884 STJ – MS 13083/DF . Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 4. 6.2009 
885 Art 26. É permitida a acumulação de 2 (dois) cargos de magistério superior ou a de um dêstes com um cargo 
técnico ou científico, desde que haja correlação das matérias e compatibilidade de horários, ou com um cargo 
de juiz, nos têrmos, respectivamente, dos arts. 185 e 96, nº I, da Constituição Federal. 
 § 1º A correlação de matérias, para efeito dêste artigo, será julgada por comissões de professôres de disciplinas 
afins, instituídas pelo Reitor da universidade ou Diretor de estabelecimento isolado. 
 § 2º Os professôres em regime de tempo integral não poderão acumular. 
 § 3º Não será permitida a acumulação de dois cargos de magistério, ou de um de magistério com outro técnico 
ou científico, na mesma unidade universitária ou estabelecimento isolado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art185
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art96i
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Depois das diversas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de 

Justiça e Superior Tribunal do Trabalho - TST886  - permitindo a acumulação de mais de sessenta 

horas, o Tribunal de Contas da União - TCU - mudou o entendimento para também permitir. 

(ACÓRDÃO n. 1008/2013 – TCU – Plenário, 24 de abril de 2013). 

O TCU pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, e se vem 

julgando pela legalidade desse tipo de acumulação, não cabe à Administração, depois de comprovar 

a compatibilidade no caso concreto, forçar um servidor “quebrar” a carga horária ou pedir demissão, 

pois se o servidor reverter na justiça poderá receber as verbas do tempo que ficou sem trabalhar, na 

medida em que a aplicação inadequada de regras infraconstitucionais tem reflexo direto na execução 

financeira e orçamentária da União, inclusive com risco de lesão ao erário. 

 

4 A acumulação de profissionais da saúde 
 

Incluem-se entre os cargos e empregos privativos de profissionais da saúde, além de médicos, 

psicólogos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e outros, os cargos de nível médio, a exemplo do 

técnico em enfermagem. Segundo entende José Armando da Costa, podem, igualmente, ser 

acumulados dois cargos de médico-veterinário, o que não era permitido antes da promulgação da 

Emenda Constitucional nº 34/2001.(Costa, 2009) 

A Lei nº 12.702 diz que a regra de carga horário dos Médicos do poder executivo federal887 no 

Brasil, tanto da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA888 quanto das Instituições Federais de 

Ensino Superior - IFES889 em geral é de 20 horas890.  

As Portarias Nº 2.561, de16/08/1995. Nº 1.100, de 6/07/2006. E Portaria Nº 3.353, de 20 

de dezembro 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG - do governo 

federal brasileiro traz a Relação de cargos cuja jornada de trabalho é inferior a quarenta horas 

semanais, em decorrência de leis específicas, na qual constata-se a carga horária ora reduzida, ora 

plantonista dos mais diversos profissionais de Saúde, igualmente na carreira dos Hospitais 

Universitários - Lei n . 11.091/05.(Costa, 11) 

 

                                                        
886 AIRR-1693-31.2012.5.09.0872. 
887 Acórdão 2.291/2007-Plenário, Acórdão 2520/2007-1ª Câmara, 2699/2012-2ª Câmara, entre 

outros).  (Acórdão  621/2010-Plenário, Acórdão 1856/2009-Plenário, Acórdão 2520/2007-1ª Câmara). 
888 Art. 43.  A jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos de Médico, Médico Veterinário e Médico-Área do 

Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação de que trata a Lei no 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005, é de 20 (vinte) horas semanais. 

889 Art. 41.  A jornada de trabalho dos ocupantes do cargo de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do 
Trabalho, Médico Veterinário, Médico-Profissional Técnico Superior, Médico-Área, Médico Marítimo e 
Médico Cirurgião, regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos Planos de Carreiras 
e de Cargos de que trata o art. 40, é de 20 (vinte) horas semanais. 

890 EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MÉDICOS: JORNADA DIÁRIA DE 
TRABALHO. D.L. 1.445/76, art. 14. Lei 9.436, de 05.02.97, art. 1º. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 19, § 2º. I. 
- A jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. Decreto Lei 1.445/76, art. 
14. Lei 9.436/97, art. 1º. (...) (MS 25.027 / DF - DISTRITO FEDERAL , Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 
1.7.2005) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8112cons.htm
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5 Membro do Ministério Público - MP - e acumulação com cargo de professor 

 

O próprio Conselho Nacional do Ministério Público Brasileiro criou uma exceção para a 

regra presente no parecer da AGU nº GQ – 145 de 1998, a Resolução de nº 73 de 15 de junho de 

2011 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, ao dispor o seguinte acerca da 

acumulação do exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério: (Costa, 2011) 

 
Art. 1º. Ao membro do Ministério Público da União e dos Estados, ainda 
que em disponibilidade, é defeso o exercício de outro cargo ou função 
pública, ressalvado o magistério, público ou particular, por, no máximo, 
20 (vinte) horas-aula semanais, consideradas como tais as efetivamente 
prestadas em sala de aula. 
§1º. A coordenação de ensino ou de curso é considerada compreendida 
no magistério e poderá ser exercida pelo membro do Ministério Público 
se houver compatibilidade de horário com as funções ministeriais. 

 

Logo, ficou estipulado que é possível não apenas a acumulação entre os cargos de membro 

do Ministério Público e de professor, como esta acumulação pode ser feita numa carga horária 

simultânea de quarenta horas para ambos, respectivamente, além de o membro do Parquet poder 

exercer a função administrativa de coordenador. É que, nesse sentido, um membro do Ministério 

Público pode acumular suas funções com até 20 horas semanais de sala de aula, efetivamente. Assim 

sendo, correlacionando o entendimento adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 

sua resolução de nº 73.(Costa, 2011) 

Lembrando que um professor universitário em regime de 40 horas semanais, não possuem 

essas 40 em sala de aula, e sim uma soma de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, no máximo ele tem 

20 horas semanais de sala, e as outras horas são para preparar as aulas, orientar os alunos, dentre 

outras atividades.(Carvalho, 2008) 

Portanto, caso "o promotor professor" possua 20 horas de efetiva sala de aula semanal, como 

sugere a possibilidade de acumulação prevista na Resolução de nº 73 do CNMP, ficam justificadas as 

40 h semanais para um docente nestas condições, uma vez que igual período lhe será reconhecido 

enquanto atividade de preparação das aulas ou atendimento aos alunos. Desta forma, comprova-se o 

quanto a Resolução de nº 73 do CNMP foi favorável a uma acumulação excepcional entre as 

atividades do ministério público e aquelas docentes. 

 

6 Acumulação de dois cargos de professor 

 

Considerando a praxe administrativa, as mais diversas universidades brasileiras, quando 

tratam da distribuição regular da carga horária docente, consegue-se  obter esta possibilidade de 

acumulação simultânea de 40 horas semanais para cada cargo acumulado, entre as atividades docentes 

em dois cargos, perfazendo uma soma total de 80 horas semanais.(Madeira,  2008) 
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A regra da praxe administrativa é que seja reservada igual carga horária para preparo das aulas 

e atendimento a alunos, quando as atividades for a de ensino de graduação e pós-graduação. (Lins,  

2007) 

Assim, por exemplo, se um professor possui 8 horas de sala de aula por semana, somando 

duas turmas de 4 h cada uma, isto significa justificar 16 h de sua carga horária total, uma vez que igual 

período de carga horária reservada para a sala de aula é considerado para a preparação das mesmas, 

justificando a carga horária total duplicada. 

Por sua vez, as atividades docentes possuem características específicas, que permitem uma 

maior flexibilidade de horários e uma maior adaptação com relação a acumulações de cargos e 

empregos, especialmente com aqueles que sejam úteis ao serviço docente prestado. Isto tudo torna-

se plausível por meio de uma interpretação acerca da carga horária de docentes vista na praxe 

administrativa, onde 08 horas de sala de aula terminam justificando 16 horas de trabalho semanal e 

20 horas de sala de aula justificam 40 horas semanais de trabalho, abrindo-se uma possibilidade maior 

de soma da totalidade de carga horária semanal de trabalho, permitindo o alcance de 80 horas 

semanais acumuladas entre dois cargos ou empregos simultâneos. Corretamente, a Resolução nº 73 

do Conselho Nacional do Ministério Público compreendeu esta especificidade da atividade docente 

e contemplou uma nova hipótese de acumulação regular que nos parece perfeitamente ajustável em 

razão desta compreensão. Tanto mais ou quanto mais pode haver a compatibilidade entre a 

acumulação de dois cargos de docente. 

 

7 Acumulação de cargo de dedicação exclusiva - DE - como caso de improbidade 
administrativa 

 

É Ilegal a acumulação do cargo de professor em regime de dedicação exclusiva com outro 

cargo, uma vez que o caput do artigo 12891 da Lei n. 4.345/1964, proíbe o servidor que esteja 

submetido a tal regime de exercer outra atividade.(Pereira, 2007))  

O STF já decidiu pela ilegalidade da acumulação de dois regimes de 40 horas, quando um 

deles for dedicação exclusiva. (MS 26.085, rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJE 13.06.2008)892 

(Figueiredo, 2009) 

Ao assumir um cargo de DE pela nova lei do magistério federal da união Brasileira, assume 

o compromisso público de: "o regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento 

do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". (§ 2º, II, Art. 20. Lei n. 12.772-2012) 

Os tribunais pátrios do Brasil divergem se um professor em regime de DE que acumula 

ilegalmente outro cargo, se seria um caso de improbidade administrativa. 

                                                        
891 Art. 12. Considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, 

ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de 
caráter empregatício profissional ou pública de qualquer natureza. 

892 STF, AgRg no AgIn 776.312/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 07.08.2012. 
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Algumas jurisprudências dizem que é improbidade.893 

Outras jurisprudências dizem que não é improbidade por falta de dolo ou má- fé.894 

Pelo princípio constitucional da moralidade administrativa, o servidor professor tem o dever 

de ser leal a instituição a que servir, honesto com os bens públicos, a moral, bons costumes, boa 

administração, justiça e isonomia. (Rigolin, 2010) 

A moralidade jurídica é a boa prestação do serviço público, conceito que se prende por 

oposição a imoralidade. (Rigolin, 2010)  

O servidor DE que viola a lei, ele atende aos interesse particulares, ferindo a lei por não zelar 

com o interesse publico, ele que se dispõe a descumprir a sociedade justa. (Rigolin, 2010) 

Nessa idea de um princípio moral jurídico-administrativo, o administrador deve tomar as 

providências para o ressarcimento do prejuízo ao erário, sob pena de desvio de poder e de 

finalidade.(Rigolin, 2010) 

Um docente de Instituição Federal de Ensino Superior ao exercer o regime de Dedicação 

Exclusiva, comprometeu-se perante os princípios da administração pública em exercer com 

dedicação exclusiva, no regime de 40 horas semanais de trabalho, as atribuições de Professor terceiro 

grau.895  

O STF já decidiu pela ilegalidade da acumulação de regimes de 40 horas, quando um deles 

for dedicação exclusiva: 

 

A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o 
reconhecimento da ilicitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a 
acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 
horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. (MS 26.085, rel. Min. 
Cármen Lúcia, Plenário, DJE 13.06.2008)896 

 

Ocorre que ao tomar posse em determinado cargo público, o servidor assinar um documento 

de declaração de não acumulação ou compatibilidade, nesse caso dependendo da omissão, o docente 

pode ter cometido o crime de falsidade ideológica. Segundo a formulação dasp nº 73 tem-se que 

“ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece”. Posto isto, conforme o Decreto 

nº 94.664 de 23 de julho de 1987 um professor D.E. não pode exercer outra atividade remunerada: 

 

Art. 15. O professor da carreira do Magistério de 1º e 2º Graus será 
submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:  
I - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais 
de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento de exercício 
de outra atividade remunerada, pública ou privada;  

                                                        
893 TRF-1 Apelação Civel AC 6385 TO  0006385-19.2008.4.01.4300. 
894 TRF-5- Apelação Civel AC 200985010004320. 
895 Considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, ficando 

o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de caráter 
empregatício profissional ou pública de qualquer natureza. 

896 STF, AgRg no AgIn 776.312/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 07.08.2012. 
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Atualmente está em vigor a nova lei do magistério superior, que igualmente proíbe que 

professor em regime de dedicação exclusiva exerça outra atividade remunerada, pública ou privada, 

com as exceções previstas no artigo 21 da referida lei, que não é o caso da indiciada. 

Importa aqui citar que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), consagra três 

espécies de atos de improbidade:  

a) os que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); 

b) os que causam prejuízo ao erário (art. 10); 

c) os que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11). 

De acordo com o art. 9º da Lei nº 8.429/92, constituirá ato de improbidade importando 

enriquecimento ilícito “auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 

de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei”.  

O art. 10 da Lei dispõe que constituirá ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 

erário “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente”. 

O art. 11 prescreve as hipóteses de ato de improbidade administrativa por atentado aos 

princípios vertentes da administração pública, que consiste em “qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente”.  

Com efeito, a Lei prevê que as modalidades de ato de improbidade administrativa previstas 

nos arts. 9º e 11 (prejuízo ao erário e atentar contra os princípios da administração pública) serão 

sempre na forma dolosa, no entanto, quanto à modalidade disposta no art. 10 (prejuízo ao erário), 

permite-se tanto a forma dolosa quanto a culposa. 

Entendemos que ao receber a gratificação de Dedicação Exclusiva e acumular outro cargo 

público, um docente D.E. comete prejuízo para a administração. Segundo o entendimento do 

professor José Armando da Costa e da Advocacia-Geral da União no Parecer nº GQ-200, não 

vinculante: 

 

“Conquanto o art. 10 da Lei nº 8.429/92 preveja a modalidade culposa 
para o delito disciplinar de improbidade administrativa que implique lesão 
aos cofres públicos, entende-se, todavia, que o elo subjetivo da culpa em 
sentido estrito (negligência, imprudência e imperícia) não chega a 
integralizar e satisfazer o corpus delicti da infração disciplinar em apreço. 
Tal assertiva fundamenta-se no fato de que é de todo impossível conceber-
se de modo desonroso, ímprobo ou desonesto. Se o comportamento 
culposo (em sentido estrito) do agente danifica o patrimônio público, a 
falta disciplinar cometida poderá constituir qualquer outra transgressão, 
mas nunca a improbidade administrativa”.897 
Parecer-AGU nº GQ-200 
EMENTA: Improbidade administrativa - Conceito - Dolo do agente. 

                                                        
897 COSTA, 2009, p. 537. 
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I - Improbidade administrativa é ato necessariamente doloso e requer do 
agente conhecimento real ou presumido da ilegalidade de sua conduta. 

 

A jurisprudência mais recente do STF e do STJ destaca a independência da administração 

para julgar improbidade: 

 

STF, Recurso em Mandado de Segurança nº 24.901. 
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ATO DE 
IMPROBIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA 
MENOS SEVERA. (...) Embora o Judiciário não possa substituir-se à 
Administração na punição do servidor, pode determinar a esta, em 
homenagem ao princípio da proporcionalidade, a aplicação de pena menos 
severa, compatível com a falta cometida e a previsão legal. Este, porém, 
não é o caso dos autos, em que a autoridade competente, baseada no 
relatório do processo disciplinar, concluiu pela prática de ato de 
improbidade e, em conseqüência, aplicou ao seu autor a pena de demissão, 
na forma dos artigos 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/90, e 11, inciso VI, 
da Lei nº 8.429/92. RMS 24901/DF, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, 
julgado em 26/10/2004. 
STJ. Mandado de Segurança nº 12.735-DF. (…). A Lei n. 8.429/1992 (Lei 
de Improbidade Administrativa – LIA) não revogou, seja de forma tácita 
ou expressa, dispositivos da Lei n. 8.112/1990. Ela apenas definiu atos de 
improbidade administrativa e lhes cominou penas que podem ser aplicadas 
a agentes públicos ou não. Daí que permaneceu incólume a independência 
entre as esferas penal, civil e administrativa, conforme previsto pela 
própria LIA em seu art. 12. Assim, diante dessa independência, conclui-se 
que a Administração pode impor pena de demissão ao servidor nos casos 
de improbidade administrativa. Precedentes citados: MS 10.220-DF, DJ 
13/8/2007; MS 12.262-DF, DJ 6/8/2007; MS 10.987-DF, DJe 3/6/2008; 
MS 12.536-DF, DJe 26/9/2008; MS 7.253-DF, DJ 19/12/2002, e MS 
4.196-DF, DJ 17/8/1998. MS 12.735-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 
julgado em 9/6/2010.  

 
Sendo assim, esse artigo defende que os órgãos da administração pública tem o dever, na 

apuração de acumulação ilegal de docente regime de Dedicação Exclusiva solicitar a devolução ao 

erário da gratificação de D.E. pelo prazo prescricional dos últimos cinco anos.898 

Conforme a doutrina de Valerio Mazzuoli e Waldir Alves: 

 

A violação desta determinação legal te sido entendida como ato de 
improbidade administrativa, eis que o professor que aceita esse regime 
recebe gratificação extraordinária no valor de 50 % do salário 
base(...)Assim, quer parecer que a acumulação de um cargo de professor 
(i) com outro de professor ou (ii) com outro técnico ou cientifico não seria 
considerada de boa-fé(..)também não haveria a possibilidade de exercício 
simultâneo do cargo de dedicação exclusiva com atividades privadas 

                                                        
898 Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Orientações sobre acumulações de cargos públicos, João 

Pessoa: TCE, 2012. “deve-se observar que para o exercício de dois cargos, empregos ou funções de 
professor, além da compatibilidade de horários, só é possível a acumulação, se não houver dedicação 
exclusiva (regime T -40 – 40 horas semanais)  em qualquer dos vínculos.” 
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incompatíveis com a compatibilidade horária,(...) (MAZZUOLI, 2013. p . 
107 a 113). 

 

No Acórdão do TRF da 2ª região, quando se tratar “de regime de Dedicação Exclusiva, de 

nada adianta ficar configurada a compatibilidade de horários, já que a legislação aplicável 

simplesmente veda o exercício simultâneo de outra atividade”899, no mesmo sentido, o TRF da 1ª 

região entendeu que: “optando pelo recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, o servidor 

encontra-se compelido a se afastar de outra atividade remunerada, seja ela pública ou privada. Caso 

contrário, haverá desrespeito à norma contratual de dedicação exclusiva a que se submeteu 

espontaneamente. Reconhecida como ilegal a acumulação de cargo de magistério, sob o regime de 

dedicação exclusiva, com outro vínculo empregatício, é devida a reposição ao erário dos valores 

percebidos indevidamente (...) a inversão prevista no art. 133, § 5º., da Lei 8.112/90 (“a opção pelo 

servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá 

automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo”), restringe-se aos efeitos da punição 

disciplinar pela acumulação indevida, de forma alguma estende-se ao pagamento indevido, 

interpretação diversa é ofensiva ao art. 37, §§ 4º e 5º. O ressarcimento tem sede constitucional e está 

contido nos limites do princípio da moralidade administrativa, resguardado de forma contundente 

pelo poder constituinte”.900. 

Desta forma, essa comissão disciplinar analisará se é cabido a pena capital de expulsão, 

conforme Parecer – AGU nº GQ – 201: 

 

Parecer-AGU nº GQ-201, não vinculante: “13. Entretanto, é forçoso 
convir que a tarefa da Comissão não reside, exclusivamente, em analisar 
as alegações de defesa, pois o processo administrativo visa a apurar, por 
todos os meios, os fatos e suas circunstâncias, a verdade real, de sorte a 
orientar a autoridade no seu julgamento, fornecendo-lhe os elementos 
necessários a uma justa decisão. Não se paute, portanto, a Comissão, na 
sua indagação probatória, simplesmente pelas linhas ou sugestões do 
articulado da defesa, que poderá ser limitado ou deficiente. Pois a sua 

                                                        
899 TRF-2ª. Região, ApC. 449010/RJ, 8ª T. Especializada, rel. Des. Fed. Poul erik Dyrlund, julg. 28.04.2010, e-

DJF2R 07.05.2010, P. 565-566. V. TAMBÉM, trf-2ª Região, ApC. 414207/RJ, 8ª. T. Especializada, rel. 
Juíza Federal Convocada Maria Alice Paim Lyard, julg. 24.06.2009, DJU 01.07.2009, p. 158, nestes termos: 
“Recurso de apelação interposto em face de sentença que, com fundamento na impossibilidade de 
acumulação de cargos públicos, julgou improcedente pedido de reintegração do autor ao cargo de 
professor da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, 
estabelece que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando haja 
compatibilidade de horários e seja respeitada o teto remuneratório constitucional, nas hipóteses previstas 
nas alíneas a, b e c. em tese, seria possível a acumulação pretendida pelo autor, ora apelante, do cargo de 
Professor Assistente da UFOP com o de Economista do BNDES, eis que a própria constituição Federal, 
no inciso XVI, alínea ‘b’, permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico 
ou cientifico. No que concerne à compatibilidade de horários, o apelante não cumpre tal requisito. Da 
leitura do termo de posse do autor no cargo de Professor, verifica-se que o vinculo estabelecido com a 
UFOP segui o regime de Dedicação Exclusiva, pelo que se depreende que tal cargo não seria acumulável 
na atividade. Inviável,  portanto, a pleiteada reintegração.” 

900 TRF-1ª região, MAS 2005.36.00.008913-4/MT, 2ª T. Suplementar, rel. Juíza Federal Rosimayre Conçalves 
de Carbalho, julg. 26.10.2011, e-DJF1 26.01.2012, p. 187. 
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incumbência é a de buscar a verdade através de todos os meios ao seu 
alcance, dado que, no caso, a Administração, que ela representa, se é 
promotora do inquérito tendente a punir, tem igualmente a função de juiz 
que deve julgar com imparcialidade e completo conhecimento de causa.” 

 

A Advocacia Geral da União através dos Pareceres – AGU nº 183 e nº 177, vinculante, não 

aceita a atenuação da pena de demissão, quando a conduta for enquadrada em algum artigo expulsivo 

do regime jurídico: 

 

 “Parecer/AGU nº GQ – 177: Ementa: Verificadas a autoria e a infração 
disciplinar a que a lei comina penalidade de demissão, falece competência 
à autoridade instauradora do processo para emitir julgamento e atenuar a 
penalidade, sob pena de nulidade de tal ato(...)”. 

Parecer/AGU nº GQ – 183: Ementa: É compulsória a aplicação da 
penalidade expulsiva, se caracterizada infração disciplinar antevista no art. 
132 da Lei nº 8.112/90, de 1990.” 

 

A doutrina de Vinícius de Cavalho Madeira confirma essa tendência:901  

 

“Esse entendimento – confirmado em vários pareceres (v.g., GQ-177) 

vem do fato de que o art. 132 da Lei nº 8.112/90 diz que a demissão será 

aplicada nas hipóteses ali descritas. Ela não poderá ser aplicada, mas terá 

de ser aplicada. Ou seja, se a conduta for enquadrada pela autoridade 

julgadora dentre uma das hipóteses no art. 132 só há pena possível a ser 

aplicada – demissão –, mesmo porque este artigo diz que a pena de 

demissão será aplicada”. 

 

Já o STJ tem entendimento contrário, defendendo que a administração deve-se apegar aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em casos que se enquadrem no art. 132 da 

Lei nº 8.112/90, para aplicar ou não a pena de expulsão: 

 

 “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. REVELIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR 
DATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
FORMALMENTE REGULAR. APLICAÇÃO DA SANÇÃO 
DEMISSÓRIA À SERVIDORA PÚBLICA COM MAIS DE 30 ANOS 
DE SERVIÇO, SOB O FUNDAMENTO DE ABANDONO DE 
CARGO. ART. 132, II DA LEI 8.112/90. INOBSERVÂNCIA DA 

                                                        
901 MADEIRA, p. 137. 
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REGRA DE OURO DA PROPORCIONALIDADE. 
ANTECEDENTES FUNCIONAIS FAVORÁVEIS. ART. 128 DA LEI 
8.112/90. ORDEM CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM O 
PARECER MINISTERIAL. Ementa: 5. Embora as sanções 
administrativas disciplinares aplicáveis ao Servidor Público sejam 
legalmente fixadas em razão da própria infração - e não entre um mínimo 
e máximo de pena, como ocorre na seara criminal - não está a 
Administração isenta da demonstração da proporcionalidade da medida 
(adequação entre a infração e a sanção), eis que deverá observar os 
parâmetros do art. 128 da Lei 8.112/90 (natureza e gravidade da infração, 
danos dela decorrentes e suportados pelo Serviço Público, circunstâncias 
agravantes e atenuantes e ainda os antecedentes funcionais). 6. Assim, 
incide em ilegalidade o ato demissório do Servidor Público que ostenta 
mais de 30 anos ininterruptos de serviço sem qualquer punição 
administrativa, dando-se à sua ausência ao trabalho por 42 dias (de 
23.7.2007 a 3.9.2007) o valor de abandono de cargo, punível com a 
demissão (art. 132, II da Lei 8.112/90); as sanções disciplinares não se 
aplicam de forma discricionária ou automática, senão vinculadas às 
normas e sobretudo aos princípios que regem e norteiam a atividade 
punitiva no âmbito do Direito Administrativo Disciplinar ou Sancionador. 
(Processo MANDADO DE SEGURANÇA Nº 13.791 - DF 
(2008/01925439). Relator Ministro: Napoleão Nunes Maia Filho, Data do 
julgamento: 13/04/2011, 3ª Seção, Data da publicação: 25/04/2011). 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO 
DE POLÍCIA. DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO 
ROUBADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOLOSA 
DO VEÍCULO NÃO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE 
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Ementa: 3. 
Na aplicação de penalidade, deve a Administração observar o princípio da 
proporcionalidade em sentido amplo: “exigência de adequação da medida 
restritiva ao fim ditado pela própria lei; necessidade da restrição para 
garantir a efetividade do direito e a proporcionalidade em sentido estrito, 
pela qual se pondera a relação entre a carga de restrição e o resultado” 
(Suzana de Toledo Barros). 4. Hipótese em que se mostra desproporcional 
a aplicação da pena de demissão ao recorrente, Delegado de Polícia do 
Estado de São Paulo com mais de dezesseis anos de serviço e sem 
antecedentes disciplinares, por ter sido flagrado dirigindo veículo 
anteriormente roubado, sem que restasse comprovada no processo 
administrativo disciplinar a que foi submetido a prática do crime de 
receptação de que foi acusado ou o dolo na utilização do veículo. 5. 
Recurso ordinário parcialmente provido para anular a portaria de 
demissão e determinar a reintegração do recorrente ao cargo público, 
ressalvada à Administração a aplicação de penalidade de menor gravidade, 
pelos ilícitos administrativos já apurados, se for o caso. (Processo: 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 25.211 – DF 
(2007/0225067- 6). Relator Ministro: Arnaldo Esteves Lima, Data do 
julgamento: 18/03/2008, 3ª Turma, Data da publicação: 19/05/2008)”  

 

Assim, a Administração Pública usando do seu poder de policia, imediatamente descontará 

a gratificação de D.E. pelos últimos cinco anos, e enviará os autos ao Ministério Público Federal para 

adentrar com ação de improbidade administrativa. 
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Conclusão  

 

Pelo principio da hierarquia das leis, o parecer da AGU que limita a acumulação em 60 horas 

é inconstitucional. 

Os tribunais pátrios do Brasil divergem se um professor em regime de DE que acumula 

ilegalmente outro cargo, se seria um caso de improbidade administrativa. 

Algumas jurisprudências dizem que é improbidade.902 

Outras jurisprudências dizem que não é improbidade por falta de dolo ou má- fé.903 

Este artigo defende que trata-se de um caso de improbidade, por atentar contra os princípios 

da administração pública, uma vez que o professor ao assumir tão regime, assina um compromisso, 

como clausula penal de não exercer outra atividade. 

Portanto, o professor em regime de DE que acumula ilegalmente deve devolver ao erário, 

os valores que recebeu a titulo da gratificação de DE, sob pena de enriquecimento ilícito, por atentar 

contra a moralidade administrativa.  
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Introdução. 1. A democracia liberal e a crise de representatividade. 2. A ciberdemocracia como meio dilatado 

da representatividade em tempos de exclusão digital. 3. A soberania das multidões. Considerações finais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A temática central do estudo emerge do interesse despertado durante alguns estudos realizados 

que nos incitaram o questionamento sobre qual a real abrangência da democracia representativa. 

Ademais, soma-se ao já relatado o interesse pela busca de uma democracia que tenha seus ideais 

correlatos às suas práticas, pleiteando-se que a mais abrangente conotação da palavra todos seja realmente 

parte integrante da representatividade, e que esta representatividade leve em consideração as experiências e 

expectativas da multidão, empregando um tratamento equânime dentro de toda a engrenagem democrática. 

Outrossim, a relevância do tema se manifesta na emergência da questão, a qual através dos estudos 

e debates acadêmicos pode vir a ter seu paradigma de proteção ampliado em prol de pessoas, as quais não 

vivem democraticamente num espaço de representação de direitos. 

Neste diapasão, a amplitude da importância dos estudos sobre a democracia representativa, 

indubitavelmente, deve ser efetivada no contexto sistêmico e nacional, através da incitação do 

reconhecimento do acesso ao maior número de pessoas, da necessidade de que haja uma revolução na 

concepção de povo através da valorização das várias singularidades da multidão, para que a vida nua, 

destituída de direitos que se instala no constante estado de exceção seja erradicada. 

Fazendo uma análise prática e temática através do contato com bibliografias específicas, notamos 

que desde o surgimento da modernidade há falências na representatividade, esta nasce num contexto 

individualista e excludente e cria, cada vez mais, novas facetas de desigualdades pautadas em fatores reais 

de poder. Nessa toada, para cumprir o representativo da democracia liberal é preciso fazer uma critica radical 

e é deste ponto de partida que pautamos a análise deste trabalho. Destarte, devemos deslocar a preocupação 

para grupos e classes socialmente oprimidas que, lutando contra todas as formas de segregação, buscam 

representação de novos sujeitos e de novas dimensões de direitos. Conforme Boaventura (2007 p. 6): 

 
Somos herdeiros das promessas da modernidade e, muito embora as promessas 

tenham sido auspiciosas e grandiloquentes (igualdade, liberdade e fraternidade) temos 

                                                        
904Mestranda em Direitos Emergentes na Sociedade Global com ênfase na linha de Sociobiodiversidade e 

Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Bacharel em Direito pelo Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA), Integrante do Grupo de Pesquisa de Direito à Sociobiodiversidade – 

GPDS da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); francinimlazzari@hotmail.com; 
905 Mestranda em Negócios Internacionais pela Universidade do Minho, Bacharel em Relações Internacionais pela 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); barbara_dalrosso@hotmail.com; 
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acumulado um espólio de dívida. Cada vez mais e de forma mais insidiosa, temos 

convivido no interior de estados democráticos civilizados por sociedades fascinantes 

em que os índices de desenvolvimento são acompanhados por indicadores gritantes 

de desigualdade, exclusão social. 

  

Assim, da temática deste artigo, emergiu o problema que hoje se instala nesta pesquisa: Qual o 

motivo fundante da crise de representatividade democrática? 

Sob essa perspectiva buscou-se angariar alicerces, ainda que preliminares, para responder a essa 

pergunta. Assim, esse estudo tem por objetivo delimitar as bases que conduzem à necessidade de 

compreendermos que a democracia como nos é posta, não é democracia, visto que não inclui as multidões 

à representatividade. 

Dessa forma, por meio do capítulo intitulado A Democracia Liberal e a Crise de 

Representatividade, examina-se brevemente o surgimento da modernidade e suas promessas num contexto 

social burguês que durante o século XVII, XIV e XX desenvolve e solidifica a democracia liberal, 

impulsionada pela globalização. Correlato a tal análise, verificamos a falência da representatividade 

democrática desde a sua fundação como forma de governo.  

Já no segundo capítulo, intitulado A Ciberdemocracia como Meio Dilatador da 

Representatividade em Tempos de Exclusão Digital buscamos trazer a temática da representatividade para 

a sociedade em rede, adequando a linha da presente pesquisa ao ciberespaço, meio cada vez mais crescente 

onde tem se desenvolvido a ciberdemocracia de forma mais horizontal e abrangente. Entretanto, 

verificaremos que a crise de representatividade também se manifesta no meio virtual. 

Com efeito, no terceiro capítulo que leva o título de A Soberania das Multidões encontra-se 

delimitado o problema da presente pesquisa, uma vez que se busca angariar as bases para a demonstração 

do motivo fundante da crise de representatividade democrática. Dessa forma, tecemos apontamentos sobre 

o povo, multidão, soberania e estado de exceção. 

A realização desta pesquisa contará com embasamento jurídico e doutrinário, tendo em vista que o 

tema democracia liberal/representativa necessita de uma intersecção com outras áreas do saber, aumentando 

complexidade para que o estudo não seja simplificado a apenas uma influência de conhecimento, trazendo 

à baila todas as questões que se relacionam, têm ponte, se ligam com a presente pesquisa. Para tanto será 

utilizado o a teoria de base complexo-sistêmica, visto que o objeto da pesquisa será abordado a partir de 

suas concepções econômicas, sociais, políticas e jurídicas demonstrando-se, assim, com base na doutrina de 

Pedro Demo e Edgard Morin a seleção de elementos de ordem e de certeza como fio condutor, com o 

intuito de distinguir sem separar e de associar sem reduzir devido à interdisciplinaridade da contenda.  

Os métodos de procedimento utilizados na elaboração da pesquisa serão o histórico e o sistêmico. 

O primeiro será utilizado em razão da imprescindível análise da história para entender o presente no que 

tange ao surgimento da democracia, bem como ao acesso e suas vulnerabilidades, as quais são reflexos 

existentes desde a emergência da modernidade. Ainda, no intuito de verificar a possibilidade de uma 

mudança de paradigma sociocultural, bem como no intento de fazer com que as áreas do conhecimento se 

cruzem, será utilizado o método de procedimento sistêmico. 

Por fim, destinou-se um espaço para a elaboração de considerações finais sobre o debate realizado, 

buscando-se compilar as principais ideias elucidadas. 
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1 A DEMOCRACIA LIBERAL E A CRISE DE REPRESENTATIVIDADE  

 

Podemos iniciar a análise do presente estudo com a afirmativa de que transformação é o estado 

natural da democracia, que ao se afastar dos regimes autoritários que a antecedem, marcados pela estática e 

pelo poder hereditário ou censitário, se torna dinâmica, com transparência do poder. Com efeito, a 

democracia liberal/representativa906 erigida no século XVIII e XIX, se contrapõe a todas as formas de 

governo autocrático ao estabelecer um conjunto de regras que visam a tomada de decisões coletivas com 

procedimentos que garantam a participação de “todos”907, o que elucida a regra da maioria, ou seja, decisões 

aprovadas ao menos pela maioria daqueles sujeitos competentes a tomar a decisão.  

Se analisarmos de onde emerge a democracia, nos depararemos com os séculos XVIII e XIX, 

dotados de espírito revolucionário de mudanças políticas elucidadas através da Revolução Francesa e da 

Revolução Industrial, momentos em que, juntamente com uma nova era desvinculada do medievo, emergia 

um novo homem, o homem livre e racional, desvinculado da natureza, do divino, do monarca908, da 

condição de súdito.  

Inaugura-se a era da suprema e inquestionável influência da razão que começa a apontar para novos 

paradigmas, pautados nos interesses da classe burguesa emergente, a era da modernidade.  Ao perpassar a 

Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a modernidade passa a expandir seus ideais nascidos no 

ocidente a outras civilizações, com o intuito de inserir algumas máximas, dentre elas a máxima de democracia 

liberal. 

Com a solidificação da modernidade, o mundo acaba por se homogeneizar em muitos aspectos, 

surgindo o que Samuel Huntington denomina “do ocidente e o resto”, onde o ocidente é quem produz a 

democracia liberal e o resto (o que demonstra a concepção de linhas abissais entre norte social e sul social) 

é quem a compra, ou muitas vezes, compulsoriamente a aceita. 

 Já no século XX, marcado pelas Guerras Mundiais, pela Guerra Fria e pelo pós-guerra, a 

democracia liberal toma espaço central no campo político como um slogan que busca irradiar seu regime, 

aos mais diversos territórios e culturas como forma de garantir a supremacia político-econômica do 

ocidente. Até então, nenhum país tinha um sistema plenamente democrático, sendo a democracia praticada 

de forma restringida em, aproximadamente, dez por cento da população mundial. Inaugura-se uma 

campanha pró democracia liberal/representativa que passa a satisfazer os interesses das populações, vez que 

é onde o indivíduo pode exercer uma maior liberdade, e também é, hipoteticamente, um regime menos 

propenso a usar violência contra o governo democrático dos seus cidadãos, além de ser menos tendente a 

entrar em choque com outros governos democráticos, sendo as democracias liberais, nascidas como menos 

repressivas e violentas, desde que respeitem irrestritamente as liberdades civis e políticas909. 

                                                        
906Em que pese a existência de formas de democracia participativa na CF/88, como o plebiscito, referendum e a 

iniciativa popular, esta pesquisa será restrita à analise da democracia representativa/liberal, por entendermos ser 

esta a democracia mais presente na atual conjuntura nacional, levando-se em consideração todas as barbáries 

realizadas no ano de 2016 contra a soberania do voto popular e contra alguns direitos fundamentais. 
907 Ainda que usemos o termo “todos” devemos levar em consideração a bem colocada exposição de Bobbio, que 

preleciona: (1986, p.19) “O regime democrático se caracteriza por atribuir este poder (que está autorizado pela 

lei fundamental torna-se direito) a um número muito elevado de membros do grupo. É impossível dizer todos 

porque mesmo no mais perfeito regime democrático não votam os indivíduos que não atingiram uma certa idade. 

A onicracia, como governo de todos, é um ideal-limite. Estabelecer o número dos que têm direito ao voto a partir 

do qual se pode começar a falar de regime democrático é algo que não pode ser feito sem a consideração das 

circunstâncias históricas e sem um juízo comparativo.  
908 Segundo Joël Roman (1998, p. 39/40) a modernidade confunde-se com a aparição do indivíduo (...) quer seja no 

plano dos princípios de organização da sociedade e dos valores que a sustentam, com o aparecimento de um 

direito natural que também é um direito subjetivo, isto é, um direito associado ao individuo como tal, na sua 

qualidade única de ser humano, independentemente e anteriormente a qualquer ligação política ou social (...) em 

resumo, através destes traços, aquilo que assistimos é ao aparecimento de um indivíduo livre.  
909Huntington reconhece que existe um "paradoxo democrático”, ou seja, a possibilidade de que as eleições 
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Com efeito, no século XX nota-se a abrangência do conceito de globalização denotando um grau 

elevado de interpenetração dos assuntos do mundo e esta crescente interconexão de assuntos humanos em 

todo o mundo é uma das causas mais importantes da onda910 democrática que resulta no aumento das 

democratizações na segunda metade do século XX, visto que concluída a II Guerra Mundial, os sistemas 

democráticos eram pouquíssimos e qualquer mudança no sentido da democracia liberal911 acima descrita, 

era bem vinda. Vivia-se um momento de vontade de democracia, uma vez que ela era construída sob o 

argumento de forma máxima de justiça, alinhada com o novo mundo moderno-capitalista que se 

solidificava. Boaventura discorre (2003, p.14): 

As sociedades capitalistas consolidam uma concepção hegemônica de democracia, a 

concepção de democracia liberal. Isso ocorreu por duas vias: pela propriedade 

conferida à acumulação de capital em relação à redistribuição social e pela limitação 

cidadã, tento individual, como coletiva, para não sobrecarregar o regime democrático 

com demandas sociais que pudessem colocar em perigo a propriedade sobre a 

acumulação e a redistribuição. 

 

O surgimento da concepção hegemônica da democracia liberal/representativa traz a percepção de 

que a única solução possível nas democracias de países com grande densidade populacional é a 

representatividade, já que o consenso e a autorização se tornam mais difíceis em populações maiores. Nesse 

sentido, discorre Robert Dahl (1998, p.110): 

Quanto menor for uma unidade democrática, maior será o potencial para participação 

cidadã e menor será a necessidade para os cidadãos de delegar as decisões do governo 

para seus representantes. Quanto maior for a unidade, maior será a capacidade para 

lidar com problemas relevantes para os cidadãos e maior será a necessidade dos 

cidadãos de delegar decisões para os seus representantes. 

 

A ideia de representatividade leva com que a concepção hegemônica de democracia seja centrada 

nos sistemas eleitorais e na representação do eleitorado, ignorando que ao se falar em representação 

devemos pensar em autorização, identidade e prestação de contas. A autorização via representação dificulta 

a efígie de múltiplas identidades, as quais não terão, além de seu voto, um real protagonismo frente a toda 

máquina democrática.  

                                                        
possibilitem forças fundamentalistas que exaltam valores nacionais e/ou religiosos a impor um regime 

intolerante. Por esta razão, assimilou que existem sociedades onde a democracia não se baseia nas características 

civis e políticas das liberdades da democracia liberal, isto é, há a possibilidade de, em democracias não liberais, 

os direitos individuais serem mudados. 
910Para Huntington, a história moderna da humanidade produziu três ondas democráticas, transformando governos 

autoritários em democráticos. Assim, a primeira onda se situa dos anos 1828 a 1926, onde se verifica a mudança 

de regimes para a típica democracia ocidental estadunidense, motivadas pelos ideários das Revoluções Francesa e 

Americana; já a segunda onda se refere ao lapso temporal de 1943 a 1962, com a participação de países 

contrastantes como França Jamaica, Venezuela, Alemanha. Os motivos dessa onda são diversos como a derrota 

do Nazismo e do Fascismo e a descolonização; finalmente, a terceira onda faz referencia aos anos de 1974 a 1990 

e afeta países como Bulgária e Guatemala contaminados pelo crescimento econômico mundial, a atividade da 

igreja e a pressão democrática dos países ocidentais. 

911 Nas palavras de BOAVENTURA (2003, p.4) “O debate democrático da primeira metade do século XX foi 

marcado pelo enfrentamento entre duas concepções de mundo e sua relação com o processo de modernização do 

ocidente. De um lado, a concepção que C.B. Macplerson baptizou de liberal-democracia e de outra uma 

concepção marxista de democracia que entendia a autodeterminação do mundo do trabalho como centro do 

processo de exercício da soberania (...). Desse enfrentamento, surgiram concepções hegemônicas no interior da 

teoria democrática que passaram a vigorar na segunda metade do século XX. Essas concepções estão 

relacionadas a três questões: a da relação entre procedimento e forma; a do papel da burocracia na vida 

democrática e a inevitabilidade de representação nas democracias de grande escala.”. No presente trabalho, 

pautaremos nosso estudo no tocante às representações nas democracias de grande escala. 
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Portanto, solidificada no século XXI, frisamos que a democracia, no sentido lato da palavra, implica 

sempre ruptura com tradições estabelecidas e, nesse contexto, a tentativa de novas determinações, novas 

normas, novas leis. Essas novas determinações devem ser norteadas por decisões da maioria. Entendamos 

melhor nas palavras do consagrado jurista Norberto Bobbio (1986, p.12): 

 

A definição mínima de democracia, segundo a qual por regime democrático entende-

se primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de 

decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível 

dos interessados. (...). Não existe outra definição igualmente clara e está é a única 

capaz de nos oferecer um critério infalível para introduzir uma pequena grande 

distinção entre dois tipos ideais opostos de formas de governo. Se se inclui no 

conceito geral de democracia a estratégia do compromisso entre as partes através do 

livre debate para a formação de uma maioria a definição aqui proposta reflete melhor 

a realidade de democracia representativa que a realidade da democracia direta. 

  

Ainda que a utopia democrática representativa seja significar os interesses de “todos”, podemos ver 

a presença de um poder invisível que corrompe a democracia, através da existência de grupos de poder que 

se sucedem mediante “eleições livres” e permanecem como a única forma na qual a democracia encontrou 

a sua concreta atuação. A democracia, assim, continua a ser no século XXI a democracia representativa das 

elites. 

Nessa toada, quando falamos em representação, notamos que essa característica fundante 

representa falhas em nosso sistema democrático, uma vez que a democracia se desenvolve numa sociedade 

capitalista onde a governamentalidade912 do Estado contemporâneo se fixa no tripé governo corporativista, 

racionalidade do hommo economicus e sociedade civil hiper consumista, sem representar grandes grupos 

sociais que são reduzidos às periferias da invisibilidade. 

Isso delineia a realidade de que o Estado, ao se associar com grandes corporações, faz com que a 

representatividade seja cada vez mais segregadora e restrita a grupos econômicos que se afastam das mazelas 

de segmentos sociais. Com este enredo, aduzimos que ainda que seja, hipoteticamente, representativa, aberta 

e dinâmica, a democracia representativa é atrelada aos interesses econômicos de empresas e partidos 

políticos, estes a única instituição autorizada a fazer o meio campo entre indivíduos e governo. Nas palavras 

de Bobbio (ANO, p. 23): 

O que aconteceu nos estados democráticos foi exatamente o oposto: sujeitos 

politicamente relevantes tornaram-se sempre mais os grupos e sempre menos os 

indivíduos. Os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa 

sociedade democrática. 

     

O estado da arte que se instala é um estado de patologia de representação: os cidadãos têm a 

sensação que são cada vez menos representados. Isso pelo fato de que, o termo representação não significa 

somente ter um representante legalmente eleito para fazer valer as necessidades dos cidadãos, nem ter a 

possibilidade de participar direta ou indiretamente das decisões coletivas, nem a garantia de que apenas a 

maioria pode fazer as mais variadas escolhas dentro dos procedimentos democráticos. Somado ao elucidado, 

                                                        
912 Com referencial teórico em Foucault, governamentalidade é uma estratégia de dominação que utiliza a 

técnica da biopolítica, sendo formada pelo estado corporativista, racionalidade do Hommo Oeconomicus e 

sociedade civil hiperconsumista. O Estado é parceiro da racionalidade econômica, pois só consegue se estruturar 

se for aliado das grandes corporações. Isso nos leva à noção de como hoje existe a sacralização do econômico. 

Nota-se que nos séculos pertencentes à baixa idade média, séculos XV e XVI, emerge um questionamento do 

poder religioso que até então era imperante e atrelado ao Estado. Desta feita, o poder começa a se deslocar para o 

campo político e já no século XIX, o liberalismo desloca novamente o poder, passando desta vez do político para 

o econômico. Frente às guinadas de poder, o Estado não se esgota, antes disso, se adapta e adere à racionalidade 

do Hommo Economicus. O Estado passa a ser corporativizado e necessita do triângulo Estado corporativizado – 

hommo economicus – sociedade civil hiperconsumista para que permaneça existindo. 
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necessitamos ter direitos de liberdade, de acesso à informação imparcial com alternativas reais que não 

vinculem as escolhas dos cidadãos a interesses escusos veiculados em mídias. Em outras palavras, 

representação é a garantia dos direitos liberais de primeira dimensão, uma vez que a democracia 

liberal/representativa nasce nesse contexto, estando ligada aos direitos de liberdade e sendo indispensável 

para seu bom funcionamento que tais direitos sejam não só das elites, mas antes disso, da forma mais 

abrangente da palavra todos. Bobbio leciona: 

Para que se realize esta condição é necessário que aos chamados a decidir sejam 

garantidos os direitos de liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, 

de reunião, de associação, etc, - os direitos à base dos quais nasceu o estado liberal e 

foi construída a doutrina do estado de direito em sentido forte, isto é, do estado que 

não apenas exerce o poder sub legem, mas o exerce dentro dos limites derivados do 

reconhecimento constitucional dos direitos “invioláveis” do indivíduo. Seja qual for 

o fundamento destes direitos, eles são o pressuposto necessário para o correto 

funcionamento dos próprios mecanismos predominantemente procedimentais que 

caracterizam um regime democrático. Disto segue que o estado liberal é pressuposto 

não só histórico, mas jurídico do estado democrático. É pouco provável que um 

estado não liberal possa assegurar um correto funcionamento da democracia, e de 

outra parte é pouco provável que um estado não democrático seja capaz de garantir 

as liberdades fundamentais. Estado liberal e estado democrático quando caem, caem 

juntos. (1986, p. 20-21)  

 

Do trecho acima colacionado, repensemos a relação direta entre estado liberal e democrático. 

Aqui, podemos reafirmar que há um vinculo não só histórico, mas jurídico. Contudo, quando os direitos de 

liberdade não são assegurados, quando grandes blocos da sociedade são segregados da efetiva participação 

democrática, não podemos assinalar que haja, realmente, a existência de uma democracia representativa. 

Nesse contexto, como ponto positivo da sociedade em rede913, podemos assinalar o advento da 

internet como uma forma de buscar um pluralismo representativo cada vez maior, motivo pelo qual 

passamos a tecer alguns apontamentos sobre a ciberdemocracia. 

 

2 A CIBERDEMOCRACIA COMO MEIO DILATADOR DA REPRESENTATIVIDADE EM 

TEMPOS DE EXCLUSÃO DIGITAL 

 

O ideário da Constituição Federal Brasileira de 1988 é, indubitavelmente, concretizar uma 

democracia plena buscando uma reedificação desta democracia, após vinte anos de ditadura, o que fez 

aguçar ainda mais as desigualdades sociais, econômicas e culturais. 

Desde a formação da CF/88, há um dissenso entre a vontade constitucional de construir uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos e a resistência dos setores que usufruem dos fatores reais 

de poder e seus reflexos. 

Para ser plena, uma democracia pressupõe inclusão e participação de todos da multidão e não 

apenas os cidadãos no debate público, pois só assim haverá uma horizontalidade necessária à representação 

dos anseios e desejos de todos. Caso exista a exclusão de pessoas e grupos sociais, os assuntos que irão reger 

a vida de todos serão construídos num ambiente alheio às necessidades humanas que, muitas vezes, lhes são 

estranhas por gozarem de benefícios de raça, classe social, acesso à informação. 

                                                        
913 Manuel Castells (2008, p.20) refere que: A rede é a estrutura formal. É um sistema de nós interligados. E os nós 

são, em linguagem formal, os pontos onde a curva se intersecta a si própria. As redes são estruturas abertas que 

evoluem acrescentando ou removendo nós de acordo com as mudanças necessárias dos programas que 

conseguem atingir os objectivos de per-formance para a rede. Estes programas são decididos socialmente fora da 

rede, mas a partir do momento em que são inscritos na lógica da rede, a rede vai seguir eficien-temente essas 

instruções, acrescentando, apagando e reconfigurando, até que um novo programa substitua ou modifique os 

códigos que comandam esse sistema operativo. 
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Falamos aqui da aclamada e ausente igualdade material, que retrata a realidade da democracia 

excludente, com atores protagonistas definidos que controlam as pautas. A exclusão social é um afronta a 

constituição e uma farsa da democracia que vivemos, primeiramente porque contraria a sociedade plural e 

democrática, inclusiva. 

Ainda que a igualdade material da democracia tenha sutilmente aumentado com o advento da 

internet, que possibilitou outras formas de acesso à informação e difusão de informação - antes restritas aos 

meios tradicionais de televisão e rádio -, possibilitando uma criação realmente interativa e democrática de 

pensamento político, sem as contaminações tendenciosas vendidas pela mídia, ainda falamos em ausência 

representativa. 

Todavia, podemos asseverar que o meio virtual cresce a cada dia como instrumento de aquisição 

de conhecimento e formação de opinião da sociedade, e também como mecanismo de participação popular 

reforçando as bases da democracia. Com o avanço tecnológico e a internet, houve uma ampliação da 

liberdade de expressão e da possibilidade das pessoas exercitarem sua cidadania e seu poder de ação por 

meio dos novos mecanismos virtuais disponibilizados, ensejando a participação democrática. A 

representatividade ganha força no meio virtual através da maior fiscalização na prestação de contas através 

do portal transparência, do acesso a mecanismos de informação livres, que possibilitam o embate de ideias, 

diferente do que ocorre com as mídias tradicionais, do fortalecimento de grupos sociais e da articulação 

entre minorias, que promovem mobilizações como, por exemplo, as manifestações de 2013. 

O meio virtual traz uma virada cultural ao século XXI que passa a ter novos espaços de diálogo, 

onde a interação e a velocidade da transmissão de informações fazem, cada vez mais, ser possível a opinião 

pública tornar-se global aproximando os prós e os contras de determinado assunto em grupos de diálogo 

pautados na transparência. Ao discorrer sobre a virada cultural, Laymert Garcia dos Santos (2005, p. 128-

129) atenta para características próprias desta era que se configuram como fatores principais de tal mudança, 

elencando a virada cibernética como uma delas, vejamos: 

Para perceber o mundo que está por vir, não basta porém compreender a “virada 

cultural” do capitalismo contemporâneo, isto é, a plena incorporação da cultura ao 

mercado de trabalho. Mais importante do que transformação da cultura em 

mercadoria, parece ser a “virada cibernética” que selou a aliança entre o capital, a 

ciência e a tecnologia [...] a virada cibernética instaura a possibilidade de abrir 

totalmente ao controle instrumental através da informação [...]. A virada cibernética 

não é apenas a mudança na lógica da técnica: é a mudança na logica da sociotécnica. 

  

Nota-se, em contexto com a citação acima, o despertar de um novo meio de interação, uma 

mudança do locus de transmissão e troca de informações do meio físico para um lugar chamado ciberespaço, 

o qual surge como o local onde se tem uma troca constante de dados tanto particulares como públicos, se 

fazendo necessário, cada vez mais, a presença do direito nessa seara para tutelar direitos emergentes. Assim, 

as evoluções na conquista de tutelas a direitos coletivos, de acesso à informação, de representatividade e de 

transparência são alocados no ambiente cibernético que é caracterizado por ser composto por uma 

sociedade em rede interativa que atua, muitas vezes, coletivamente.  

Demonstra-se aqui um dos grandes fatores inovadores trazidos pelas novas TIC (tecnologias de 

informação e comunicação)914, a criação do espaço cibernético, o que para Levy (2003, p. 15) é “não apenas 

a infraestrutura material da comunicação digital, mas também universo oceânico de informação que ela 

abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 

Assim, uma vez que o nascimento e a solidificação do estado e da lei são indissociáveis da escrita, 

posto que a cidadania e a democracia pressupõem o alfabeto (cada cidadão lê, critica e aplica e participa da 

                                                        
914 As TICs são ferramentas tecnológicas de participação e interação, se inserem no processo de comunicação de 

modo a viabilizá-lo no meio virtual, possibilitando o registro, produção e recuperação de dados e informações 

como o caso de portais, chats de bate papo, plataformas, entre outros. 
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elaboração legislativa), esse processo de troca de informações em jogo acelerou-se velozmente com a 

abertura do uso da rede mundial de computadores pelo povo. Surgiu um novo espaço público, que veio 

redefinir as formas de governação: o ciberespaço. Esse ciberespaço trouxe maior liberdade (de expressão e 

comunicação), mas também um maior comprometimento de outros direitos fundamentais, tais como, a 

democracia. Nessa senda, cita Levy (2002, p. 98): 

Irrompe-se a governação mundial cibernética – estado transparente a serviço da 

inteligência coletiva (mercado, cidade democrática e comunidade científica), que 

clama urgentemente por uma regra justa, imparcial, universal. E o ciberespaço é 

justamente uma ferramenta dessa inteligência coletiva. O motor da evolução em 

direção à liberdade e à interligação é uma aspiração à potência que se transforma, cada 

vez mais conscientemente, em corrida à inteligência coletiva. [...] A cibernética, antes 

de tudo, é a ciência do comando e do controle; é o anel de comunicação entre o 

agente efetor e o ambiente que ele modifica. Vem da palavra grega Kubernétès, que 

significa 'o piloto', 'o homem do leme'. Portanto, nenhuma governação é possível sem 

um espaço de circulação de comunicação. Assim, a democracia e o ciberespaço vão 

gerar mutuamente um anel autocriador de que a comunidade necessita para continuar 

no seu processo de emancipação humana (evolução social contemporânea). 

 

Nessa senda, ocorre uma verdadeira internacionalização da democracia de forma transparente 

fazendo emergir a ciberdemocracia, a qual, sendo exercida no ciberespaço, engloba diversos atores nacionais 

e internacionais, pessoas jurídicas, públicas, privadas e cidadãos. Nesses termos Levy (2002, p. 124) explica: 

A espantosa disponibilidade de informações de toda a espécie, respeitantes à vida 

política assim como o frequentar de fóruns de discussão civilizados e bem  

organizados, tornam o debate político cada vez mais ‘transparente’ e preparam  uma 

nova era do diálogo político que conduz a democracia a um estágio superior:  a 

ciberdemocracia. 

 

É nesse caminhar que a ciberdemocracia, pode ser pautada como uma espécie de aprofundamento 

e generalização de uma diversidade livre em espaços abertos de comunicação e de cooperação.  Destaca 

Levy que: 

A democracia pressupõe a ideia de direitos e liberdades do cidadão na busca da sua 

dignidade, bem como na procura de leis justas, imparciais e universais. No 

ciberespaço há uma liberdade de expressão e de navegação infinitamente maior do 

que em qualquer outro meio anteriormente disponível à humanidade [...] os destinos 

da democracia e do ciberespaço estão intimamente ligados, pois ambos implicam 

aquilo que a humanidade tem de mais essencial: a aspiração à liberdade e à potência 

criativa da inteligência criativa (LÉVY, 2002, p. 32).  

 

Assim, a ciberdemocracia, ao atuar no ciberespaço auxilia a emancipar cada vez mais novos 

direitos, dando voz e espaço a novos protagonistas e horizontalizando o discurso e a produção de 

informações.  

Contudo, além de acesso e participação democrática, também podemos identificar mazelas na 

inclusão digital, o que, como no mundo não cibernético, se traduz em ausência de representatividade, fator 

elementar da democracia liberal.  

Destarte, deparamo-nos com uma sociedade em rede, evoluída e interativa, que, contudo, gera 

uma nova forma de desigualdade, a desigualdade digital – exercida através da ausência de alcance das 

tecnologias de informação e comunicação-, bem como gera novas formas de limitações às liberdades 

individuais, a exemplo do amplo controle de governos sob dados dos cidadãos. Instala-se um quadro de 

instabilidade, onde de um lado há a ciberdemocracia e de outro se repete a carência representativa de todas 

as pessoas. 
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O pano de fundo é, indubitavelmente, social. Exclusão digital e exclusão social são correlatas. De 

acordo com Santos (2006, p.56) no Brasil as causas da desigualdade digital são as mesmas que fazem do país 

um dos líderes no ranking mundial em termos de desigualdade social, concentração de renda e persistência 

do latifúndio, surgindo os excluídos digitais. Ademais, como tangente não basta que haja políticas de 

inclusão digital para os social e digitalmente excluídos se não for garantido o mínimo de informação de 

acesso, bem como aparelhos que sejam de boa qualidade e não sucatas ultrapassadas que acabam por ser 

repassadas às comunidades carentes para preencher relatórios e dar a falsa impressão de inclusão digital à 

população.  

Assim, a inclusão digital é essencial para o estabelecimento de uma ciberdemocracia de igualdade 

material, de acesso realmente amplo dando voz àqueles socialmente excluídos que não têm acesso às 

tecnologias de informação e comunicação. Enzo Bello e Samantha Ribeiro (2016, p.7), explicam que: 

A internet se torna um canal de expressão, discussão e mobilização política daqueles 

sujeitos até então invisibilizados pela mídia tradicional. A consequência off-line desse 

movimento se tornou aparente a partir de junho de 2013, quando houve diversos 

movimentos populares de protesto pedindo maior permeabilidade do sistema 

político, maior inclusão social e, principalmente, maior acesso à cidade. 

 

A rede móvel e os smartphones facilitam as formas de acesso à internet e trazem a baile segmentos 

populacionais de faixas etárias jovens, o que fortalece a democracia através de um empoderamento digital 

cada vez maior. Todavia, assim como em todas as áreas, a internet não é um campo onde paire a igualdade 

material. A maior parcela da população ainda é informada pela mídia tradicional. É que o potencial 

democrático da internet ainda não acessível a todos é passível de bloqueios pelos discursos 

hegemônicos/uniformizantes das mídias tradicionais. 

Destarte, o ideário representativo da democracia moderna, nascida como democracia 

representativa, em oposição à democracia direta dos antigos, deveria ser caracterizada pela representação 

política, bem como por espaços igualitários de acesso e de oportunidades. Uma confirmação da revanche 

da representação dos interesses sobre a representação política vem se instaurando na maior parte dos estados 

democráticos através da internet, mas essa inovação, como vimos, é incipiente e se revela como exclusão 

digital. 

Tivemos até aqui uma preocupação essencial: demonstrar que, tanto no meio físico quanto no meio 

virtual, a análise da democracia representativa deve se afastar do mundo do dever ser e ser pautada através 

do mundo do ser, onde se chocam os interesses. Assim, reconhecemos o vício congênito da ausência de 

representatividade devido à segmentação social. Logo, consideramos necessário pautar a continuidade do 

presente estudo na motivação da segmentação representativa, partindo da análise de soberania, povo e 

multidão. 

 

3 A SOBERANIA DAS MULTIDÕES 

 

Para delinear um status contemporâneo de derrocada da democracia representativa, devemos 

analisar o Estado Nação e suas mudanças de poder. Nessa toada, a globalização debilitou o Estado Nação, 

pois este perdeu a soberania na concepção de autoridade soberana, ainda que isso não signifique o fim total 

do Estado. Dito de outro modo, as funções e a autoridade do Estado Nação mudam com a globalização, 

onde há uma nova forma de soberania. 

Dentre as mudanças que podemos apontar, discorremos a concepção de Império em Negri e 

Hardt, que designam uma nova forma de soberania que sucedeu a soberania estatal. Esta nova forma de 

soberania é ilimitada, já que não conhece fronteiras inflexíveis e imóveis. Assim, se utiliza da antiga 

concepção de Império clássico-romano que superava a Monarquia, Aristocracia e Democracia combinando-

as numa soberania unificada que é ilimitada para caracterizar o nosso Império contemporâneo. 
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Destarte, para elucidar o acima explanado, ao analisar o Império contemporâneo onde, no Brasil, 

se sobressai como democracia liberal/representativa, identificamos traços Monárquicos, pois dentre os 

inúmeros conflitos militares, aquele tem maior arsenal bélico, atômico e tecnológico pode dominar o 

mundo. Ademais, as instituições OMC, FMI e Banco Mundial estabelecem a clara dominação Monárquica 

sobre os assuntos globais, controlando fluxos de juros, economia interna, taxa de desemprego, barreiras 

alfandegárias. 

Igualmente, nosso Império contemporâneo é reconhecido como Aristocrático, já que é dirigido 

por uma elite limitada de atores, quais sejam, Estados-Nação, corporações que governam a economia 

mundial e fluxos culturais, retomando a ideia de governamentalidade abordada no primeiro ponto desse 

trabalho, o que demonstra a decrescente representatividade dos indivíduos na democracia frente aos grupos 

econômicos. 

Somado a isso, nosso império é Democrático, em virtude da tentativa de representar um conjunto 

de povos, ainda que isso seja em grande medida ilusório. Do exposto, podemos concluir que o Império é 

um sujeito soberano único que tem as formas Monarquia, Aristocracia e Democracia em sua estruturação. 

Outrossim, a noção moderna dominante de democracia está baseada nas instituições 

representativas e associada à soberania nacional em um espaço delimitado por fronteiras. Essas instituições 

nacionais democráticas representavam o povo, elemento essencial que, junto com o território delineia a 

soberania. Nessa senda, o povo seria uno, onde uma diversidade empírica de populações é transformada 

em identidade através de mecanismos de representação. Povo é uma noção e condição de medida limitativa, 

relacionada a um território marcado por fronteiras. Isso nos leva a crer que o ilimitado não é representado, 

pois o povo só será soberano com identidade e unidade. Nesse sentido, Negri e Hardt (2002, p.160): 

En el paso al imperio los espacios nacionales (si bien aún son importantes) son 

relativizadas y los imaginarios nacionales son desestabilizados. En la medida que la 

soberania nacional retrocede frente a un nuevo poder supranacional, el del imperio, 

la realidad politica pierde su dimensión. La impossibilidad de representar al pueblo se 

hace cada vez más clara y el concepto mismo de pueblo tiende de esta forma a 

evaporarse. 

 

Com efeito, a ideia de povo acima exposta choca-se frontalmente com a concepção de soberania 

do Império contemporâneo, pois neste, instituições que garantem a presença da Monarquia e da Aristocracia 

como FMI, OMC e grandes grupos empresariais, impõem condições ao Estado Nação, controlando suas 

decisões econômicas e sociais. Isso significa que a patologia de não representatividade no Império 

contemporâneo - que nada mais é que nossa democracia - se repete frente à realidade de que as instituições 

acima elucidadas não representam o povo e sim a racionalidade do hommo economicus e os interesses das 

corporações. 

Devemos atentar ao fato de que, com o advento da globalização e do ciberespaço, os espaços 

nacionais perdem atribuições, as fronteiras são relativizadas e os antigos imaginários nacionais de conceitos 

estáticos mudam. Destarte, a soberania nacional retrocede frente a um poder supranacional do Império e a 

impossibilidade de representar o povo é patológica. Para que o Império se torne democrático, a conceituação 

de povo deve ser reformada, pois atualmente busca-se estabilidade econômica e não representação ou 

controle democrático. Nesse sentido, Negri e Hardt (2002, p. 162) “Si concebimos la democracia en 

términos de autoridad soberana que representa al pueblo, entonces la democracia en la era imperial no es 

solamente incompleta sino que es irrealizable”.  

Vemos, assim, mais uma vez, o déficit democrático. Aquele que não se condiciona à medida 

limitativa território, fronteiras e povo não é representado e não tem uma identidade frente à soberania. Isso 

nos remete, irrefutavelmente, ao consagrado pensador italiano Giorgio Agambem que, discorrendo sobre 
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soberania e o estado de exceção915, tece apontamentos sobre aqueles indivíduos que possuem uma vida nua, 

destituída de direitos, pertencentes, porém não incluídos na representatividade democrática. 

Nessa toada, o estado de exceção transcende o direito positivo e não se manifesta por qualquer 

ordem de necessidade ou estado de sítio, onde o soberano não se vincula ou se obriga diante das leis, uma 

vez que se coloca fora da ordem vigente, mas pertencente a ela, vez que, caso a Constituição Federal seja 

suspensa no estado de exceção, cabe ao soberano a decisão. Assim, a competência para revogar a lei vigente 

é o que realmente importa para caracterizar a soberania que se dará através de uma elaboração decisória da 

soberania. Ensina Schimitt (1992, p.39-41). 

A exceção é aquilo que não se pode reportar, ela subtrai-se à hipótese geral, mas ao 

mesmo tempo torna evidente com absoluta pureza um elemento formal 

especificamente jurídico: a decisão (...). O caso de exceção torna evidente o caso mais 

claro a essência da autoridade estatal (...) a autoridade mostra que não necessita do 

direito para criar o direito. 

 

Destarte, a questão da soberania sempre se volta ao sujeito da soberania, onde ser soberano 

significa ter competências e a presunção do poder ilimitado. Neste ponto em específico, emerge a 

importância do estado de exceção para a compreensão da soberania, vez que é no estado de exceção que 

será demonstrado quem poderá ditar o que é a normalidade (como segurança pública, direitos fundamentais) 

sem qualquer vinculação com o direito que se encontra suspenso na exceção.  

O poder decisório da soberania se desvincula do direito por que as normas gerais necessitam de 

uma configuração de normalidade das condições da vida da qual deve encontrar aplicação, logo a 

normalidade fática é a condição de validade da norma. Contudo, a regra ao ser suspensa dá lugar ao estado 

de exceção. Assim, caberá ao soberano decidir se a situação x é normal, criando e garantindo a situação 

como um todo, caracterizando a posse do monopólio da ultima decisão que é a pura natureza da soberania 

estatal. Nota-se, assim, que o monopólio não é coercitivo ou imperialista, é decisório.  

Aqui começamos a notar que, sobretudo, a decisão do soberano irá recair sobre os sujeitos e os 

indivíduos, sobre sua classificação, sua posição, sua vida biológica. Isso significa que não é sobre a decisão 

abarcada pela lei, mas a decisão desvinculada de qualquer direito e garantia preexistente. Leciona Agambem 

(2002, p.33): 

 

A decisão não é aqui a expressão da vontade de um sujeito hierarquicamente superior 

a qualquer outro, mas representa a inscrição do corpo do nómos, da exterioridade 

que o anima e lhe dá sentido. O soberano não decide entre licito e ilícito, mas a 

implicação originária do ser vivente na esfera do direito. 

 

Dessa forma, aquele que exerce a soberania no estado de exceção tem uma verdadeira 

possibilidade de controle dos corpos através do poder de vida e morte, pois nenhum direito subsiste, nem 

mesmo o direito de ser cidadão. É a vida nua que se apresenta como a destituição de direitos pré 

determinados. 

Outrossim, o estado de exceção surge como uma estrutura política excepcional e acaba por tornar-

se regra, ainda que de forma implícita, pois neste Estado, as garantias de direito são suprimidas e isso garante 

um poder maior sobre o povo, conveniente ao Estado que não representará democraticamente a multidão 

de indivíduos.  

Podemos asseverar, que, frente à realidade democrática, vivemos um constante estado de exceção 

que distingue os indivíduos entre aquele que pertence e aquele que é incluído, sendo que a inclusão excede 

                                                        
915 Vejamos o que discorre Agamben sobre a contenda (2002, p.35): Se a exceção é a estrutura da soberania, a 

soberania não é, então, nem um conceito exclusivamente político, nem uma categoria exclusivamente jurídica, 

nem uma potência externa do direito (Schimitt), nem a norma suprema do ordenamento jurídico (Kelsen): ela é a 

estrutura originária na qual o direito se refere à vida e a inclui em si através da própria suspensão. 
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o pertencimento e no estado de exceção é impossível fazer com que ambas as estruturas coexistam. Assim, 

através da decisão, o estado de exceção irá diferenciar aquele que pertence, o qual é visto como uma unidade 

da sociedade e aquele que é incluído, representado nessa sociedade como eleitor, cidadão, povo. 

Verifica-se o poder do estado sobre a vida e a morte de segmentos populacionais que têm uma 

vida sem direitos, uma vida nua e, desde então, a criação de um estado de emergência permanente que 

perambula entre democracia e absolutismo (ainda que de forma velada) tornou-se uma das práticas dos 

Estados, até mesmo os democráticos.  Entendamos melhor nas palavras de Agambem (2002, p. 36): 

 

A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que é banido não é, na verdade, 

simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, mas é abandonado por ela, ou 

seja, exposto e colocado em risco no limiar em que a vida e o direito, externo e interno 

se confundem. 

 

Estes indivíduos banidos que vivem em um constante estado de exceção e que não são incluídos 

que chamamos de multidões, aglomerados de individualidades não homogêneas condicionadas a não 

representatividade, que serão o cerne da critica do presente trabalho: a não inclusão de segmentos sociais 

na representatividade democrática. 

Devemos, pois, buscar novas formas de democracia que sejam representativas de forma eficiente, 

pois a noção moderna de democracia está estritamente ligada a de soberania nacional e de espaço nacional 

delimitado. Somado a isso, a noção de povo que advém do contratualismo de Hobbes e Rawls é insuficiente, 

obsoleta, pois evoca corpos sociais limitados e busca fundar uma unidade sobre realidades desiguais, bem 

como uma ideia de povo atrelada ao capital onde quanto mais a pluralidade se tornar homogênea, mais os 

conceitos de justiça e legitimidade servirão para os mais fortes. Indubitavelmente, a noção contratualista de 

povo serve para que a democracia representativa da elite se fortaleça e a periferização das multidões fique 

cada vez mais invisível. 

Somos uma multidão916 de sujeitos dotados de inteligência e potência, uma multidão atuante e 

que busca espaço e representatividade. A multidão desafia o conceito tradicional de representação de povo 

por ser uma multiplicidade ilimitada e incomensurável. Ainda que o povo seja representado como unidade, 

a multidão não é representável e limitável, sendo monstruosa aos olhos racionalistas da modernidade. Eis 

que a diferença entre povo e multidão é uma multiplicidade singular versus um universal concreto. 

A concepção de democracia é marcada pela transformação e hoje necessitamos de uma 

democracia verdadeiramente representativa que não se vincule mais com a Monarquia, Aristocracia e formas 

de governo clássicas. Esta democracia seria classificada como democracia absoluta, pois é ilimitada e 

incomensurável. 

 Buscar desvincular a democracia fora das formas clássicas de governo significa que toda a 

tentativa de realizar a democracia por intermédio da reforma das instituições imperiais, é inútil. Assim, o 

único caminho para realizar a democracia da multidão, é a revolução. A democracia da multidão não é uma 

forma correspondente ao conceito de nação, pois se define no combate contra esta, tampouco é algo que 

corresponderia ao conceito de povo. Devemos buscar outros conceitos que nos ajudem a compreender a 

democracia da multidão. O conceito de contrapoder é um deles. Negri e Hardt discorrem (2002, p. 166): 

 

La multitud a la que nos referimos es sobre todo una multiplicidad de cuerpos 

atravesados por potencias intelectuales y materiales de razon y de afectos. Son los 

cybercuerpos que se mueven libremente, sin reparos en las viejas ronteras que 

separaban lo humano de la máquina. Estos numeroses cuerpos de la multitud 

                                                        
916 Negri e Hardt diferenciam as massas populacionais da multidão. Enquanto as primeiras são utilizadas para 

designar uma força social irracional e passiva, perigosa e violenta, fácil de manipular, a multidão é, pelo 

contrario, um agente social ativo, uma multiplicidade atuante, não se constitui em unidade como o povo, mas se 

diferencia das massas. 
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producen en forma continua nuevas formas de vida, nuevas lenguajes, nuevos 

poderes intelectuales y éticos. Los cuerpos de la mutitud son monstruosos, 

irrecuperables por la logica capitalista que intenta permanentemente controlarlos 

através de la organización del Império. Los cuerpos de la multitud son (...) rebeldes a 

las furzas de la diciplina y de la normalización, sensibles solamente a sus proprios 

poderes de invención. 

 

Buscamos elucidar no presente capítulo de onde advém a carência representativa na democracia. 

Para isso, notamos que o conceito de povo não é inclusivo, pois acaba por segregar aqueles que não se 

condicionam a homogeneização do critério povo, através do território e dos meios de produção, criando 

segmentos periferizados que não terão representatividade, a multidão. Ainda, notamos que o estado de 

exceção é um meio pelo qual se exerce uma soberania desvinculada da lei, já que significa um estado extremo 

onde a decisão é o que tem mais poder. Nessa seara, o Estado passa a ter poder de vida e de morte, pois 

nem mesmo os direitos fundamentais permanecem vigentes, inaugurando a vida nua onde os indivíduos 

não possuem qualquer garantia, dentre elas a garantia de ser um cidadão incluído na representatividade 

democrática. Por isso, a democracia se demonstra insuficiente nos termos colocados, sendo necessário uma 

reformulação de sua representatividade por meio do alargamento da identificação do povo, que hoje se 

traduz em multidões. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se ao longo desse estudo refletir sobre a necessidade de abrangência da 

representatividade democrática, inserindo as multidões que são, atualmente, grupos e segmentos sociais que 

não têm materialmente direitos equânimes e que estão banidos da democracia liberal como hoje se 

apresenta. Ademais, buscou-se evidenciar a possibilidade de abrangência a um maior número de pessoas 

através do advento da internet, o que, contudo, ainda deixa evidente a exclusão digital. 

Dessa forma, a volta do questionamento do presente trabalho: Qual o motivo fundante da crise 

de representatividade democrática? 

Como primeiro ponto na construção de resposta a essa pergunta, pode-se ressaltar o entendimento 

de que, a democracia liberal/representativa nasce atrelada ao liberalismo e aos direitos de primeira dimensão, 

servindo no século XX como um slogan de regime garantidor de justiça e representatividade plena, o que 

leva a se propagar no mundo inúmeras ondas democráticas. Contudo, o Estado moderno, ao se associar 

com grandes corporações, faz com que a representatividade seja cada vez mais segregadora e restrita a 

grupos econômicos que se afastam das mazelas de segmentos sociais. Com este enredo, aduzimos que ainda 

que seja, hipoteticamente, representativa, aberta e dinâmica, a democracia representativa é atrelada aos 

interesses econômicos de empresas e partidos políticos, estes a única instituição autorizada a fazer o meio 

campo entre indivíduos e governo. 

Ademais, como segundo ponto, podemos citar o contexto de desenvolvimento da internet como 

meio emancipador de algumas maiorias, vez que o ciberespaço é um ambiente que permite uma 

comunicação horizontal, desatrelada de interesses escusos como ocorre nas mídias tradicionais, 

possibilitando um embate de ideias, participação direta dos cidadãos e empoderamento digital que resultam 

numa maior representatividade. Entretanto, a ciberdemocracia também se mostra insuficiente, pois acesso 

é, majoritariamente, correlato à disponibilidade financeira de ter condição de adquirir tecnologia e internet, 

o que acaba por manter o problema de representatividade democrática das multidões. 

Por fim, buscando a resposta do questionamento que se pauta a presente pesquisa, notamos que a 

soberania sofreu inúmeras guinadas com os tempos de modernidade reflexiva, onde as medidas limitativas 

de território, fronteira e povo tornaram-se obsoletas, sendo necessário, ao invés de homogeneizar e reduzir 
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as singularidades a uma identidade, identificar os inúmeros indivíduos nas suas particularidades, abrangendo 

o conceito de povo para o conceito de multidão, onde todos são incluídos, não apenas os cidadãos. 

Defende-se, assim, que a democracia representativa não se materializa, concretamente, tendo 

antes disso, traços de Monarquia e de Aristocracia, pois em vez de representar o povo e buscar uma 

soberania popular, representa os grupos de grandes empresas e usa da soberania para instalar sobre a 

multidão um constante estado de exceção onde todos os direitos ficam suspensos e a única medida 

realmente válida, até mesmo acima da lei e dos direitos fundamentais, é a decisão do soberano sobre a vida 

e a morte das pessoas, onde as multidões não são incluídas na classe de cidadãos, ficando segregadas à não 

representatividade num regime que se diz democrático. Nesse sentido, fazemos o fechamento da presente 

pesquisa com o trecho colacionado da Obra La Multitud e la Guerra, de Henri e Negri que discorre sobre 

a necessidade de uma revolução para que a democracia seja, realmente uma democracia na era das multidões: 

 
 Si la forma dominante de democracia legada por la modernidad y por la historia 

europea – una democracia popular y representativa – no está solamente inacabada 

sino que es irrealizable, entonces no debe calificarse  como un sueño utópico nuestra 

perspectiva de democracia alternativa de la multitud. La impossibilidad de realizar la 

vieja noción de democracia debe empujarnos hacia adelante (...). Lo unico que nos 

queda a inventar es una democracia nueva, absoluta, ilimitada e incomensurable. Una 

democracia de multitudes poderosas, no solamente de individuos iguales, sino 

también de poderes abiertos a la cooperación, a la comunicación, a la creación (2002, 

p.166).  
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1. Introdução 

O presente trabalho visa analisar o ônus da prova no direito processual civil, bem como 

adentrar na temática da inversão da prova quando analisados os ordenamentos jurídicos Português e 

Brasileiro. 

Primeiro analisar-se-à o conceito jurídico de prova. Para tanto, faz-se necessário neste 

contexto abordar sobre o objeto da prova, uma vez que ao longo dos anos tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência tem reservado atenção especial a este tema. Não há dúvidas de que a prova é o oxigênio 

do processo, portanto, resta claro que estas condicionam a disciplina processual, bem como a 

atividade das partes e do juiz no processo. 

A ciência jurídica tem evoluido e trazido para o direito novos conceitos, desafios e soluções. 

Ainda hoje mesmo após estudos e busca por entendimento acerca do ônus da prova, pode-se dizer 

que o tema ainda não está passível de ser esgotado.Tratar-se-à do ônus da prova no processo civil, 

sua rigidez e estaticidade no ordenamento português, como a regral geral da distribuição do ônus da 

prova e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.  

Por fim, abordar-se-à sobre a inversão do ônus da prova no ordenamento português, tópico 

de grande relevância, haja vista as diferenças que possui em relação à legislação brasileira e neste 

contexto brevemente traremos à baila as novidades do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. O 

                                                        
917 Doutorando em Direito Privado pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha, Mestre em 

Direito de Contratos e Empresas pela Universidade do Minho, Portugal, Especialista em Direito 
Tributário pela Uniderp, Brasil, Bacharel em Direito pela Pontificia Universidade católica de Minas 
Gerais, Brasil, Advogado.  

918 Mestranda em Direito Judiciário pela Universidade do Minho, Portugal, Especialista em Direito do 

Trabalho pela Faculdade Newton Paiva, Brasil, Bracharel pela Pontificia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Brasil, Advogada 
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objetivo do presente artigo cientififíco não é o esgotamento dos temas tratados, visto que haverá 

momento oportuno para debate. 

2– Conceito Jurídico de Prova 

Embora este trabalho verse sobre o ônus da prova e a sua correlata inversão nos 

ordenamentos jurídicos Português e Brasileiro, para melhor compreensão do assunto faz-se 

necessário encontrarmos uma definição adequada no âmbito processual civil para o conceito de 

prova. 

Para Rui Manuel de Freitas Rangel, a prova é “a actividade ou conjunto de operações 

destinadas à formação da convicção do juiz, sobre a veracidade dos fatos controvertidos que foram 

carreados para o processo pelas partes e que se encontram selecionados na base instrutória. Ela visa 

fornecer todos os elementos ao julgador sobre a realidade dos fatos controvertidos, sanando, na 

medida do possível, as dúvidas existentes na sua mente sobre os fatos carecidos de prova”.919 

Para Castro Mendes, a prova é “o pressuposto da decisão jurisdicional que consite na 

formação, através do processo no espírito do julgador, da convicção de que certa alegação singular 

de fato é justificavelmente aceitável como fundamento da mesma decisão”.920 

Os doutrinadores buscam com o conceito processual e estrutural da prova associá-lá a justiça, 

ou seja, deixar a cargo do juiz a formação da convicção quanto a  existência de um fato ou a veracidade 

das alegações das partes, por isso a prova tende ser valorada com zelo afim de que as partes 

convençam o juiz de suas pretensões. 

 

3–Objeto da Prova 

Tem-se como objeto da prova os fatos ou elementos (corpo probatório) capazes de auxiliar 

a livre convicção e convencimento do juiz sobre a real existência ou inexistência de um dado ato 

juridico.  

A prova, acompanhada de sua verdade e imbuída de corpo probatório que lhe é peculiar é 

considerada como a alma do processo, como um elemento essencial na formação do convencimento 

e busca da verdade pelo julgador; quando limitada e / ou eivada de vicios, resulta, via de consequencia, 

em prejuízo, desequilíbro e injustiça àqueles que buscam auxilio do sistema judiciário.  

A necessidade da prova é fundamental no percorrer processual, bem como o grau de 

valoração / convencimento que lhe é atribuído, por sua vez, a insuficiênia ou falta de provas origina 

incerteza sobre os fatos alegados em juízo de modo a gerar consequências muitas vezes irreversíveis 

à lide processual.  

Quaisquer fatos relevantes e essenciais para a causa precisa de prova, como regra geral. No 

entato,  a exceção ocorre nosseguintes casos: artigos 412º CPC – Código de Processo Civil, que trata 

                                                        
919RANGEL, Rui Manuel de Freitas “ O Ônus da Prova no Processo Civil”,Coimbra, Almedina, -2006, 

pág. 22. 
920RANGEL, Rui Manuel de Freitas, Op. Cit., pág. 22 apud Castro Mendes, “Do Conceito Jurídico da 

Prova em Processo Civil”, Lisboa, Àtica, 1961, pág 741. 
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dos fatos notórios; os fatos de conhecimento funcional art.413º e 5º ambos do CPC, e ainda dos 

fatos de conhecimento oficioso. 

Cândido Rangel Dinamarco aduz que “o objeto de prova é o conjunto das alegações 

controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para o julgamento da causa, não sendo estes 

notórios nem presumidos. Fazem parte dele as alegações relativas aos fatos pertinentes à causa e não 

os fatos em si mesmos. O vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto, 

verdadeiro; consequentemente, provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e, portanto, 

condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto 

insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. As alegações, sim, é que podem ser verazes ou 

mentirosas – e daí a pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes”. 

Nem todos os fatos podem ser objetos da prova, apenas os fatos controvertidos e àqueles 

que tenham relevância para o processo. Também não podem ser objetos de prova fatos negativos, 

ante a dificuldade de provar algo que não ocorreu. A doutrina pondera que somente os fatos 

absolutamente negativos não são passíveis de prova, já os relativamente negativos podem ser 

provados.921 

Para concluir esta breve incursão sobre o paronama das provas, impende lembrar o direito à 

prova como garantia constitucional de todo cidadão, além de significar uma forma de efetivar-se o 

acesso à Justiça, permitindo ao demandante apresentar para o juiz os meios necessários para 

confirmar sua versão e ter seu pleito atendido.  

 

4 – Ônus da Prova: abordagem histórica-filosófica  

A regra geral da distribuição do ônus da prova tem ramificações no direito material, no 

entanto, desvendar a origem deste instituto jurídico não é um trabalho fácil. Conforme aduz Micheli 

foi na epóca formular romana que “o ônus da prova se revelou de forma mais expressa”.922 

Segundo Rui Rangel “falar do processo civil romano implica que se dividia o mesmo em três 

períodos ou três estágios de evolução923: o período pré clássico associado ao processo da legis actions, 

período clássico ligada ao processo formulário;  e o process de la cognito, ligado a epóca pós classica, de 

decadência do império.”924 

No período formular romano que é possível encontrar mesmo que de forma dispersa textos 

do Digesto e do Código – Corpus Iuris Civilis – referências em títulos diversos sobre ônus da prova e 

sobre os fatos alegados em juízo. Alguns princípios romanos são usados ainda hoje, como o necessitas 

probandi incumbit ei qui agit, quer dizer o ônus de provar, princípio que recaía sempre sobre o autor. 

                                                        
921 DINAMARCO, C. R. “Instituições de direito processual civil”. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. v. 3. 
922Sobre a fase primitiva do direito romano, vide MICHELI, Gian Antonio, “La carga de laprueba” 

traducción de Santiago SentísMelendo, Bs As, 1961, Editorial Ejea, pág. 14. 
923Cfr RANGEL, Rui, Op. Cit., pág. 81 
924Cfr. BETHMAN – HOLLWEG, Véase, “Civil Process”, I, p. 31 e ss; Kaser, ZPR, pag 3 e ss; Wenger “ 

Institucionen”, p. 15, 18 e ss e Gerhard Walter, in libre Apreciacion de laPrueba, p. 10 e ss. 
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Tempos mais tarde e observando a necessidade de mudanças surgiu o princípio reus excepiendo fit actos, 

designando um sentindo mais amplo. 

Acerca do explanado acima afirma Alfredo Buzaid que “no direito romano, como imperava 

o princípio da livre apreciação - princípio do livre convencimento judicial – cabendo às partes 

formular as suas afirmações, como gerir as provas tendentes a justificá-las.”925 Completa no sentindo 

de que “o instituto do ônus da prova se liga, assim, direta e fundamentalemte às atividades das partes, 

que invocam a aplicação do direito.  

Na elaboração dessa doutrina, conjugam-se dois princípios. O primeiro de que o juiz 

moderno não pode à maneira do juiz romano encerrar um processo dizendo simplesmente non liquet 

e se esquivar de proferir uma sentença de mérito a favor de uma parte e contrária a outra. O segundo 

é de que estando a parte empenhada no triunfo da causa, a ela cabe o encargo de produzir as provas 

destinadas a formar a convicção do juiz na prestação jurisdicional.926 

Ainda que a necessidade de apresentar prova coubesse a pessoa que ajuizasse a ação, não 

trata de um princípio absoluto o fato, uma vez que com a evolução do direito romano de forma 

equilibrada, em determinados casos o autor reclamava de um determinado crédito e o réu respondia 

afirmando ja ter quitado a importância. Casos como este a prova cabe ao réu, vislumbra nessa situação 

o réu faz as vezes do autor. Observado o breve esgotamento e considerações dos pontos históricos-

filosóficos, iniciar-se-à o debate acerca da essencia do ônus da prova. 

 

5 - O Ônus da Prova no Processo Civil Português 

A princípio visa esclarecer que ônus não siginfica obrigação, outrossim, um encargo atribuído 

as partes ou a uma das partes, que deverá pronunciar-se acerca de determinado fato ensejador da lide 

processual, sob pena de ocorrência de um pronunciamento desfavorável ao seus pleitos; incube ao 

juiz por outro lado, a busca pela verdade dos fatos na formação do seu livre, moral, imparcial e 

fundamentado convencimento. 

As previsões acerca do ônus da prova encontra-se tanto no CC – Código Civil - artigo 342º 

927 quanto no CPC – Código de Processo Civil no artigo 414.º (art.º 516.º CPC 1961)928. 

A incorporação da prova no processo civil tem por objetivo convencer o julgador da 

veracidade dos fatos apresentados por cada uma das partes. Ao autor incube fazer prova de fatos 

constitutivos, por outro lado, cabe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificaitvos ou 

extintivos de direito. Portanto,toda proposição precisa de sustentação com base em provas para ser 

                                                        
925Cfr. BUZAID, Alfredo, “Revista da Faculdade de Direito”, 1962, vol. LVII, p. 118 e ss, disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66398/69008>, acesso em 22.05.2017. 
926Ibidem, pág116. 
927 Artigo 342.º CC (Ônus da prova) 1.Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos fatos 

constitutivos do direito alegado. 2. A prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

invocado compete àquele contra quem a invocação é feita. 3. Em caso de dúvida, os fatos devem ser 

considerados como constitutivos do direito. 
928 Artigo 414º (art.º 516.º CPC 1961) Princípio a observar em caso de dúvida:A dúvida sobre a realidade 

de um fato e a sobre a repartição do ônus da prova resolve-se contra a parte a quem o fato aproveita. 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66398/69008
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considerada, aquele que não oferecer provas e/ou argumentos não terá êxito na sua demanda. O 

ônus da prova é um problema de demonstração de fatos e não de aplicação de direitos. 

O célebre Carnelutti buscou a distinção entre ônus e obrigação e nos ensina que obrigação 

“é o lado passivo a que corresponde, do lado activo, um direito subjetivo. O direito subjetivo aqui 

configurado não é mais do que “um interesse protegido mediante um poder de vontade ou um poder 

de vontade seguido para a tutela de um interesse”. A obrigação é, segundo Carnelutti, um interesse 

subordinado mediante um vínculo de vontade ou um vínculo de vontade imposto pela subordinação 

de um interesse.” 929 

Nesse passo, podemos vislumbrar que o ônus é uma figura distinta da obrigação, trata-se de 

um comportamento que não é imposto pela lei, e cabe ao indivíduo realizar ou não, devendo estar 

ciente que somente sua realização fará com que seu direito seja realmente exercido, o qual logrará 

êxito e satisfação; a obrigação, lado outro, é um ato que pode ser coercitivamente imposto e o seu 

descumprimento poderá resultar em uma sanção. 

Pode-se falar ainda do ônus como uma faculdade de agir em benefício próprio quando 

colocado como condição para conseguir alguma vantagem pessoal, não existe sanção pelo 

descumprimento, uma vez que não trata de coação. Embora obrigação e ônus tenham o vínculo da 

vontade como elemento comum, no elemento material diferem-se quando o interesse é alheio, o 

vínculo é imposto quando há obrigação e, se porventura exisitir o ônus, surge a tutela de interesse 

próprio. Desta forma, pode-se considerar o ônus como autônomo.930 

Para Micheli, a carga probatória (ônus da prova) deveria ser distribuída de acordo com o 

efeito jurídico pretendido pelas partes. Ou seja, para este deve-se configurar a distruibuição da carga 

probatória em conformidade com a posição da parte em relação ao efeito jurídico que se pretende, 

sendo certo que o vínculo deve ser estabelecido tanto pelo direito material como pelo direito 

processual, baseando-se perfil unilateral, adotado por cada uma das partes no processo.931 

Por fim conclui-se que o ônus é um poder ou faculdade desenvolver e executar livremente 

certos actos ou adoptar ou não certa conduta prevista para benefício e interesse próprio sem qualquer 

sujeição ou coação, e sem que seja possível outro reagente exigir a sua observância, um risco gerador 

de consequencias desfavóraveis e desvantajosas.932 

                                                        
929RANGEL, Rui Manuel de Freitas, Op. Cit., pág. 92 apud Francesco Carnelutti, “Sistema di diritto 

processuale civile”, vol I, págs 53 e segs. 
930Neste sentido, o doutrinador Rui Manuel de Freitas entende que a esmagadora maioria da doutrina 

considera o ônus da prova autonomamente. A ausência do elemento de coercibilidade e o fato de não 

existir um dever correlativo de exigir o cumprimento, afasta a ideia de obrigação. 
931Cf. MICHELI, Gian Antonio apud AZÁRIO, Márcia Pereira. “Dinamização da distribuição do ônus da 

prova no processo civil brasileiro”. Dissertação de Mestrado defendida na UFRS. Orientador: Carlos 

Alberto Álvaro de Oliveira, consultado em 22.05.2017 disponível www.bibliotecadigital.ufrgs.br , p. 59 
932Nas palavras de Rui Rangel, este doutrinador entende existe, por isso, que um verdadeiro ônus processual 

no que concerne ao ônus da prova para o sujeito com esse encargo, que fica obrigado a uma 

responsabilidade objectiva processual. O efeito imediato da inércia da parte é inevitabilidade do 

decaimento da acção, o que faz nascer acoplado a este ônus processual um princípio de auto 

responsabilização.  
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6 –A Regra Geral Da Distribuição Do Ônus Da Prova 

A regra no direito é de que a parte que alega determinado fato, possuí a obrigação de 

comprová-lo. A distribuição do ônus da prova visa definir sobre qual das partes deverá recair o ônus 

da prova, conforme o diposto o art. 342º CC933 que preceitua que àquele que invocar um direito 

caberá fazer prova dos fatos constitutivos do direito alegado; noutro vies, cabe àqueles contra quem a 

invocação é feita constituir provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito invocado. 

Os fatos modificativos são aqueles que podem ter alterado o direito que seja invocado; os 

fatos impeditivos são fatos suscetíveis de obstar a que um direito invocado se tenha validamente 

constítuido e ainda que, operando ab initio, apenas retardem o surgir desse direito ou a sua 

exeqüibilidade; os fatos extintivos, por sua vez, são aqueles que produzem a cessação de um 

determinado direito, depois de este já estar validamente formado. O ônus da prova destes fatos 

supracitados pertencem à parte contra quem é invocada a existência de um determinado direito. 

Essa distribuição rígida de encargos entre as partes, a priori, sem considerar as eventuais 

peculiaridades do caso concreto e as condições das partes na produção da prova, por vezes, acarreta 

a morosidade da justiça e decisões desequilibradas e injustas. 

Haja vista as regras quer versam sobre o ônus da prova possuírem caráter rigído, alguns 

doutrinadores consideram-as como regras de julgamento e não como de procedimento. É importante 

realizar esta distinção, uma vez que, cabe ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento 

contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. 

 

7 – A Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova 

O sistema rígido de distribuição do ônus da prova com certa frequência causa perceptível 

desigualdade processual, haja vista a impossibilidade de a parte provar suas alegações, sendo assim 

com o objetivo de corrigir algumas distorções provocadas pela rigidez do sistema surge a distribuição 

dinâmica do ônus da prova. 

A Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou Teoria da Carga Probatória 

Dinâmica, segundo Costa Junior, “foi idealizada pelo jusfilósofo inglês Bentham, para o qual a 

“obrigação de provar cabia a quem tivesse melhores condições de satisfazê-la, com menos 

inconvenientes”. Contudo, essa teoria foi reavivada e sistematizada pela doutrina argentina em 1981, 

com o artigo publicado por Jorge Walter Peyrano, intitulado Lineamentos de las cargas probatórias 

dinâmicas. Frise-se que não há consenso doutrinário a respeito do idealizador da teoria das cargas 

probatórias dinâmicas, todavia, é pacífico que Peyrano foi o responsável por sistematizá- la com todos 

os seus contornos”.934 

                                                        
933Este tema já foi objeto de debato no tópico 4. 
934COSTA JUNIOR, Lucas Danilo Vaz. “A teoria da carga dinâ- mica probatória sob a perspectiva 

Constitucional de processo”. Disponível em 
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Ainda completa Beleza, M. dos P que essa teoria foi desenhada como um mecanismo de 

correcção de situações de injustiça a que pode conduzir a repartição estática do ônus da prova, 

tornando-aflexível e adaptável às circunstâncias concretas de cada caso, possibilitando a deslocação 

do ônus da prova para a parte (seja autora ou ré, e independentemente da natureza do fato a provar) 

que se encontra nas melhores condições técnicas, profissionais, ou de fato para produzir a prova”.935 

A teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova tem por escopo romper com o sistema 

rígido e estático de distribuição do ônus da prova e ousar compactar vários princípios processuais, 

acentuando o caráter cooperativo do processo, faz com que parte dos doutrinadores entendam que 

a referida teoria não deve ser considerada, absolutamente, como espécie de inversão do ônus da 

prova. Isso porque a parte contrária não assume totalmente o encargo de provar, mas somente de 

produzir aquela prova que lhe é mais fácil e conveniente.  

A referida teoria tem o objetivo de atribuir caráter dinâmico e ativo ao ônus probandi. Assim, 

Artur Thompsen Carpes explica que “a dinamização da prova permite afastar a chamada prova 

diabólica, [...] que está diretamente relacionada com a impossibilidade material, financeira, técnica e 

informacional da parte onerada em se desincumbir da carga processual atribuída”.936 

Percebe-se que a distribuição dinâmica do ônus da prova considera  o processo em sua 

realidade material, não levando em consideração a posição em que a parte ocupa (se autor ou réu) ou 

a espécie do fato alegado (se constitutivo, extintivo, modificativo, impeditivo). Ainda que a 

demonstração de fato seja alegado pela parte contrária, àquele que se encontra em melhores 

condições caberá à este fazer. 

Conforme aduzido, essa teoria não se confunde com a inversão do ônus da prova, haja vista 

que a parte contrária não fica integralmente incubida de complementar a prova para elucidar os fatos. 

É designado o ônus à parte que tiver as melhores condições em produzí-la. Importante salientar ainda 

que “a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova tem por objetivo rechaçar a denominada 

prova impossível”.937  

                                                        
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/143/teoria%20carga%20dinamica

_Costa%20Junior.pdf?sequence=1>acesso em 21.05.2017. 
935BELEZA, M. dos P.“O activismo judiciário em matéria probatória e a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus”. Disponível em 

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpcHBjaXZpbHx
neDoyNjY5MGViZDg3MWJhM2Vk> acesso em 21.05.2017. 
936 CARPES, Artur Thompsen. “Prova e participação no processo civil: a dinamização do ônus 

probatórios na perspectiva dosfundamentais” Passim Passim. .Disponível em: 

<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/14251/000661231.pdf?sequence=1>  acesso em 

22.05.2017. 
937SALOPO, Arnaldo César Miguel Ribeiro. A prova e o ônus da prova nos processos civil e penal.Sol 

Nascente, Revista de Centro de Investigação sobre Ética Aplicada Disponível em  

http://www.ispsn.org/sites/default/files/magazine/articles/N1%20art5.pdf. Acesso em 

22.05.2017. Nesta mesma esteira de pensamento, entende que não é porque a letra da lei impõe um ônus à 

uma das partes que esta deve ser penalizada, se é possível descobrir a verdade. Se a parte que não tem o 

ônus possui condições de produzir a prova e trazer a verdade dos fatos, enquanto a parte que originariamente 

teria o ônus não dispõe de meios para produzi-la, então distribui-se o ônus de forma a se privilegiar a 

possibilidade de aplicação do direito material. 

https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/143/teoria%20carga%20dinamica_Costa%20Junior.pdf?sequence=1
https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/143/teoria%20carga%20dinamica_Costa%20Junior.pdf?sequence=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpcHBjaXZpbHxneDoyNjY5MGViZDg3MWJhM2Vk
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxpcHBjaXZpbHxneDoyNjY5MGViZDg3MWJhM2Vk
http://www.ispsn.org/sites/default/files/magazine/articles/N1%20art5.pdf
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Ao analisar o contexto, entende-se que o melhor momento para aplicabilidade da teoria seria 

durante a audiência preliminar ou durante o despacho saneador, quando esta primeira não acontecer. 

A teoria dinâmica do ônus da prova no sistema processual civil português segue a via dos poderes 

inquisitórios atribuídos ao juiz, facilitando a produção de prova, e auxiliando o juiz na busca pela 

verdade real.  

Nesta perspectiva, Beleza, M. dos P entende que a crítica a essa teoria é tratada pela 

insegurança sobre a incerteza que a repartição do ônus da prova provoca nas partes.938 A distribuição 

dinâmica do ônus da prova observa-se como uma das principais vias de acesso à justiça e a tutela 

jurisdicional, de acordo com preconizado pela CRP - Constituição da República Portuguesa, que 

possuí dentre suas premissas a garantia de acesso efetivo e justo à ordem jurídica nacional. 

 

8 – A Inversão Do Ônus Da Prova 

Neste tópico tratar-se-á da inversão do ônus da prova sob a perspectiva processual civil no 

ordenamento jurídico português e sobre pontos relevantes e diferenciados conferidos pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

A inversão do ônus da prova poderá ocorrer por meio de presunções estabelecidas pela lei 

ou acordo estabelecido pelas partes, casos em que o ônus da prova são utilizados como sanção contra 

uma das partes, nos termos do rol taxativo estatuídos no art. 344º CC. O art 344º nº 2  é uma exceção 

ao rol supra, uma vez que trata de um requisito para a inversão do ônus da prova, situação que ocorre 

quando a parte contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ao onerado, sem prejuízo 

das sanções que a lei de processo mande especialmente aplicar à desobediência ou às falsas 

declarações.939 

Segundo Arnaldo Sapalo, “inverter o ônus da prova significa distribuí-lo de forma diversa da 

regra geral contida no art. 342º do CC. Ou seja, as regras à que se fez menção anteriormente invertem-

se quando haja presunção legal (a lei extrai de um fato conhecer para fixar um fato desconhecido), 

dispensa ou liberação do ônus da prova ou convenção válida nesse sentido e, de um modo geral, 

sempre que a lei o determine. Há também inversão do ônus da prova, quando a parte contrária tiver 

                                                        
938BELEZA, M. dos P, Op. Cit., entende que é no momento da sentença que o juiz verifica se há fatos por 

provar; alterar nesse momento as regras de repartição do ônus da prova obriga a conceder à parte 

onerada pela decisão do juiz as condições para a devida realização da prova.Mas ainda que essas 

condições sejam concedidas, ou que a decisão seja anterior (por exemplo, porque a parte onerada 

requereu a inversão do ônus), a verdade é que na generalidade das situações, ou pelo menos será 

frequente que, estando a acção já a correr, não seja fácil fazer a prova.Outras críticas que encontrei vão 

no sentido, por exemplo, de dever exigir-se a verosimilhança do fato alegado, de dever depender de 

requerimento a decisão de inversão (não oficiosa, portanto), de a dificuldade não ter sido criada pela 

própria parte, de a parte onerada ficar melhor com a inversão do que se tivesse apresentado prova, 

porque esta teria de passar pela apreciação do juiz; e outras mais profundas, relacionadas com o 

fundamento do princípio da cooperação, por exemplo. 
939Cfr. Código Civil Artigo 344.º (Inversão do ônus da prova) 1. As regras dos artigos anteriores invertem-

se, quando haja presunção legal, dispensa ou liberação do ônus da prova, ou convenção válida nesse 

sentido, e, de um modo geral, sempre que a lei o determine.  2. Há também inversão do ônus da prova, 

quando a parte contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ao onerado, sem prejuízo das 

sanções que a lei de processo mande especialmente aplicar à desobediência ou às falsas declarações. 
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culposamente tornado impossível a prova ao onerado.”940 Para melhor elucidação do tema 

importante se faz análise do posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal:941 

A figura da inversão do ônus da prova pode tornar-se impossível por ação ou omissão da 

parte contrária, podendo ser atribuido o título de culpa. Certo é que as partes possuem um dever de 

cooperação previsto na Lei para a descoberta da verdade e para o bom jugalmento da causa, e quando 

a parte contrária impossibilita, é necessário a inversão do ônus da prova. No caso em tela (Acórdão 

nº 2100/13.8TJLSB.L1.S1 – anexo I) não foi possível a inversão uma vez que foi atribuído a autora 

o título de culpa por estar ciente das condições contratuais, e ainda assim ter ajuizado a ação. 

Vejamos o que  Rita Lynce de Faria entende pela inversão do ônus da prova, “em certas 

situações, entendeu-se que, por um motivo ou por outro, o ônus da prova deveria pesar exactamente 

sobre a parte contrária àquela que teria esse encargo de acordo com a aplicação das regras gerais de 

repartições. O mecanismo da inversão do ônus da prova permite introduzir uma maior equidade no 

sistema geral e abstrato de distribuição do ônus probatório. Não há regra sem exceção, nem seria justo 

que assim fosse.”942 

Complementa ao expor as razões pelas quais o legislador dividiu as situações de inversão do 

ônus da prova “no primeiro grupo, em razões de ordem particular e tutela de certas situações 

subjetivas, e no segundo grupo têm lugar, razões de natureza pública, visando-se o alcance de uma 

mais eficaz prossecução da justiça pela função judicial.”943 

A sanção da inversão, aludida na Lei, se aplicará não apenas no caso de dolo da parte 

cooperante, bem como nos casos de culpa e negligência dos auxiliares. Além da situação objetiva em 

que se encontra impossibilitada a parte de provar a sua pretensão, há também razões de natureza 

pública, já citada. A parte não onerada com a prova possui dois deveres, quais são: o de colaboração 

e de diligenciar para conservar os prováveis meios de prova. A debilidade subjetiva justifica princípios 

como o favor laboratoris, quais podem inverter a prova em favor do trabalhador. Por outro lado, a 

debilidade objetiva pode conduzir a proteção do lesado numa ação de responsabilidade civil. 

                                                        
940 SAPALO, Arnaldo, Op. Cit., pág.10. 
941Acórdão do STJ - Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, que trata do DIREITO CIVIL - RELAÇÕES 

JURÍDICAS / FATOS JURÍDICOS / NEGÓCIO JURÍDICO / EXERCÍCIO E TUTELA DE DIREITOS / 

PROVAS - DIREITO DAS OBRIGAÇÕES / FONTES DAS OBRIGAÇÕES / CONTRATOS. Acórdão 

nº 2100/13.8TJLSB.L1.S1 / 7ªSecção / Data do acórdão 14.07.2016. Disponível em 

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff000 

5773a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova > acesso em 22.05.2017. 
942FARIA, Rita Lyncede,“A inversão do ônus da prova no direito civil português: relatório de mestrado 

de direito processual civil da universidade católica Portuguesa”. Lex, Lisboa, 2001, pág. 33. 
943Ibidem pág.59. Ao que tange os objetivos de natureza privada, a fundamentação pela ocorrência da 

inversão é devido a ordem prática, ou seja, a dificuldade que uma das partes ( aquela parte que de acordo 

com a teoria da distribuição dinâmica caberia o ônus de prova) de efetuar a prova de determinado fato, 

sendo uma prova fácil de ser realizada pela outra parte. Pode ocorrer quando trata de fatos constitutivos 

do direito do autor ou do réu sejam fatos negativos. Relativamente aos motivos de ordem pública, o 

afastamento em alguns casos de certos fatos, mediante necessidade, pela sua natural dificuldade condiz 

indiretamente a uma diminuição dos custos econômicos e temporais do processo, evitando que as partes 

se percam em mecanismo probatórios que nada conduzem. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff0005773a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff0005773a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova
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Na maioria das vezes, ocorre a inversão do ônus da prova para proporcional maior equilíbrio 

ao processo, dando apoio a parte mais necessitada no momento do jugalmento. Neste sentido os 

autores Paolo Cendon e Patrícia Ziviz, entendem que “também não se poderá recorrer, para justificar 

todos os casos de inversão do ônus da prova, à sua qualificação como mecanismo através do qual se 

pretende colocar a prova a cargo da parte, em melhores condições para fornecê-la. Tal não daria 

conta do fenômeno no seu todo, dado que muitos são os casos em que uma das partes apresenta 

maior proximidade com a prova, não obstante o ônus probatório estar a cargo da outra.  

Assim, em certos casos, o legislador poderá querer através da inversão, favorecer 

determinados interesses de vários tipos, como a celeridade do processo e a busca da verdade 

material.”944  

Nos processos de investigação de paternidade aos quais o Tribunal reconheça a ausência do 

dever de colaborar implicará na inversão do ônus da prova, passando o recorrido a ter que provar 

que não é o pai do recorrente, e não o contrário, desta feita, veja o posicionamento do Supremo 

tribunal acerca das ações de ADN (Acórdão nº 13262/14.7T8LSB-A.L1.S1 – anexo II):945 

Face ao exposto, mesmo que o legislador introduza regras de inversão, cuja justiça é 

questionável, faz-lo de forma geral e abstrata. Já o julgador, de forma hábil, poderá adotar precauções 

de antemão, no que respeita à avaliação das provas no caso concreto, e por meio de presunções 

judiciais, inverter o ônus da prova de forma encoberta. Estas operações são realizadas pelos juízes, 

caso a caso e no momento da decisão, de modo a lesar o princípio da igualdade.946 A modificação do 

ônus probatório pelo juiz torna evidente o risco de arbitrariedade e manipulação. Também o fato de 

o juiz ter desencadeado a favor de uma parte, uma presunção que inverta este ônus, conduz a 

violações sobre o direito de defesa e do contraditório.947 

 

8.1 – A Inversão Ônus da Prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 O advento do NCPC - Novo Código de Processo Civil Brasileiro trouxe inovações capazes 

de proporcionar maior celeridade aos processos judiciais e assegurar os direitos fundamentais 

estabelecidos no art. 5º da Consituição Federal. O legislador preocupou com os direitos 

                                                        
944PATRÍCIO, Ana Cristina do Amaral apudapud Paolo Cendon et PatriziaZiviz, “L' inversion e 

dell'oneredella prova neldirittocivile”. Dissertação de Mestrado apresentada “ A Inversão do Ônus da 

Prova, no caso de não colaboração de uma das partes”. Disponível em 

<”http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/16235/1/A%20INVERS%C3%83O%20DO%20%C3%93

NUS%20DA%20PROVA,%20NO%20CASO%20DE%20N%C3%83O%20COLABORA%C3%87%C3

%83O%20DE%20UMA%20DAS%20PARTES.pdf>. Acesso em 23.05.2017. pág 14. 
945Ac. do STJ de Portugal, que trata de recurso de Investigação de paternidade, DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - PROCESSO DE DECLARAÇÃO / RECURSOS / RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS / 

RECURSO DE REVISÃO / FUNDAMENTOS DO RECURSO DE REVISÃO. nº 13262/14.7T8LSB-

A.L1.S1 / 2ª Secção / Data do Acórdão 02.06.2016. Disponível em  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dbb52f22d081c6cc80257fc7002fdfa

5?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova> acesso em 23.05.2017. 
946PATRÍCIO, Ana Cristina do Amaral apud Michele Tartufo. Op. Cit., pág 19. 
947PATRÍCIO, Ana Cristina do Amaral apud  Giovani Verde, Op. Cit., pág 19. 
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fundamentais, principalmente o de acesso à justiça, devido processo legal e igualdade, garantindo o 

contraditório. 

Não nos causa espanto ao saber que o Novo Código de Processo Civil trouxe em seu escopo 

a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova com o objetivo de proporcionar ao 

jurisdicionado o efetivo acesso à justiça justa, pacificadora e garantir a igualdade formal e material 

entre os litigantes, contudo, nosso objetivo é explanar sobre a inversão do ônus da prova, salientando 

que são dois institutos que não se confundem. 

Isso porque segundo Mariana Amaro Theodoro “na teoria das cargas probatórias dinâmicas, 

o ônus é distribuído e determinado de maneira originária, não posterior a uma distribuição já realizada 

pela lei. De fato, o que ocorre é o completo afastamento da regra estática de distribuição do ônus 

para aplicação de outra regra processual, a da distribuição dinâmica, ao contrário da mera inversão da 

regra estática que acontece no código consumeirista.”948 

Todavia, no que tange a inversão do ônus da prova não se tem uma regra clara, levando o 

magistrado a buscar recursos nas jurisprudências e na doutrina, ou na legislação especial, como o 

CDC – Código de Defesa do Consumidor, que autoriza expressamente a inversão da prova no caso 

da parte hipossuficiente (art.6º, VIII da Lei 8078/1990). 

O que acontecia no antigo CPC era que a parte interessada pleiteava a inversão do ônus da 

prova, porém muitas das vezes o magistrado não decidia de plano, e as partes eram “pegas” de supresa 

na sentença, e essa altura as provas já tinham sido produzidas. Visando trazer melhoras com o 

advento do NCPC, o art. 373 § 1ºexige do magistrado uma decisão fundamentada, dando 

oportunidade à parte se desicumbir do ônus a que lhe foi atribuido. Sendo assim o magistrado não 

poderá deixar de apreciar ou decidir sobre o pedido de inversão do ônus da prova, antes da produção 

de provas, uma vez que a parte pode desicumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

Grande avanço na legislação brasileira, pois permite a economia processual evitando a 

produção de provas desnecessárias ou inclusive um provável prejuízo pela ausência. Uma 

oportunidade do juiz estimular a prova por aqueles que melhores condições tem de provar. 

Em seu artigo sobre a inversão do ônus da prova no CPC e a discricionariedade judicial, 

Gabriela Soares Balestro, entende que “o instituto da inversão do ônus da prova, sem a presença de 

qualquer critério para a sua imposição a uma das partes, poderá não somente ser um instrumento à 

disposição do magistrado para suprir certas deficiências do material probatório, mas também foco de 

abuso, decisões arbitrárias e ativistas. Portanto, os critérios de inversão do ônus da prova devem ser 

disciplinados pelo legislador de maneira específica e não deixando a cargo do julgador”.949 

                                                        
948THEODORO, Mariana Amaro, “Breves considerações acerca da adoção da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório no novo código de processo civil à luz dos princípios constitucionais”. 

Disponível em <http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/3/2016_03_1025_1059.pdf>. 

acesso em 23.05.2017. 
949BALESTERO, Mariana Soares, “A inversão do ônus da prova no cpc e a discricionariedade judicial”, 

disponível em http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1600/1686, acesso em 

22.05.2017, pág 3. 

http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/3/2016_03_1025_1059.pdf
http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1600/1686
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Por fim resta-nos claro que a inversão da prova já não é mais um privilégio do direito do 

consumidor. O NCPC traz consigo o princípio da não-surpresa, sendo assim as partes devem ser 

cientificadas antes de finalizadas a fase de produção de provas, sobre a inversão do ônus, a previsão 

consta no art. 357, III, CPC dispõe que o juiz decidirá no saneador sobre a distribuição do ônus da 

prova. 

 

9 – Reflexões Finais 

Pretendeu-se por meio deste estudo, o enfrentamento de uma das inúmeras facetas jurídicas 

advindas das questões relacionadas à prova, aos meios de prova, ao ônus da prova e, sobretudo, a 

inversão do ônus da prova. 

 A legislação portuguesa ainda adota críterios estáticos em relação a distribuição do ônus, ou 

seja, na ausência de previsão legal, o juiz está impedido de alterar as regras do ônus probatório para 

cada caso particular. O código civil prevê no rol taxativo do art. 344º as hipóteses que ocorrem o 

ônus da prova, bem como nos seus incisos e artigos seguintes também prevê as possibilidades em 

que o ônus da prova poderá ser invertido. 

O que tem-se visto é que os doutrinadores, legisladores e magistrados  portugueses não tem 

acompanhado a evolução da ciência jurídica e tampouco os anseios da sociedade, que tem o direito 

constitucional protegido de acesso à justiça. Como foi dito na introdução, a prova é o oxigênio do 

processo, se privar as partes de utilizar todos os recursos possívies este processo será frágil e tem 

grandes chances de aumentar a dificuldadedo julgamento, uma vez que o juiz encontrará dificuldades 

na busca da verdade real. 

 Na teoria, a distribuição dinâmica do ônus da prova é sem dúvidas a melhor consequência 

para as partes, no entanto, deve-se ter cautela na aplicabilidade porque poderá causar injustiça entre 

as partes e desencadear a desigualdadade e, se aplicada de forma correta, teremos um processo justo. 

Por vezes, deveria ser aplicada de forma excepcional, uma vez que não é a regra, conforme dispõe o 

caput do artigo responsável. 

Ao que tange a inversão do ônus da prova, diferentemente do que ocorre no ordenamento 

brasileiro, qual o ônus da prova se inverte para a parte hipossuficiente do processo sempre que 

possível, o ordenamento jurídico português está muito imobilizado neste prisma. Óbvio que a 

inversão do ônus da prova prova não é regra no ordenamento jurídico dos dois países, mas com a 

evolução da ciência jurídica vimos no NCPC brasileiro a possibilidade de ter um processo mais célere, 

justo, sem contratempos uma vez que a produção de provas será aplicada no despacho saneador, 

evitando a desnecessidade de produção de provas e permitindo novas estratégias processuais. 
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11. ANEXOS  
 
ANEXO I 
 
PROCESSO: 2100/13.8TJLSB.L1.S1 / 7ª SECÇÃO / RELATOR: ANTÓNIO DA SILVA 
GONÇALVES / CLÁUSULA CONTRATUAL GERAL / DEVER DE COMUNICAÇÃO / 
ÔNUS DE ALEGAÇÃO / ÔNUS DA PROVA  INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA  
/ACTIVIDADE BANCÁRIA / ATIVIDADE BANCÁRIA / TAXA 
SUMÁRIO:  
I - O contrato celebrado pelas partes, que ora observamos, inclui cláusulas contratuais subsumíveis 
ao regime legal preconizado pelo DL n.º 446/85, de 25/10, alterado pelo DL n.º 220/95, de 31-08, 
Rectificação n.º 114-8/95, de 31-08, DL n.º 249/99, de 07-07 e DL n.º 323/2001, de 17-12 - art.º 1.º, 
n.ºs 1 e 2. 
II - Conforme determinam os n.ºs 1 e 2 do art. 6.º da LCCG é à entidade proponente que compete 
o ônus de demonstrar que fez a adequada comunicação das cláusulas gerais do contrato à contraparte, 
deste modo evidenciando que, tomando como declaratário o vulgar contratante, nenhuma incerteza 
pôde subsistir, para a outra parte, no que diz respeito ao seu conteúdo, sentido e alcance. 
III - Os conceitos de “euribor” (european interbank offered rate) e de “spread” constituem realidades 
bancárias cuja noção, conquanto aproximada, atualmente faz parte do saber da generalidade do 
comum empresário. 
IV - A figura da inversão do ônus de prova, pressupondo que a revelação de particularizado 
circunstancialismo factual se tornou impossível de fazer, por acção ou omissão da parte contrária, 
exige similarmente que esta contingência lhe possa ser atribuível a título de culpa sua; e a postura 
contratual da autora cai nesta última asserção. 
 

Consultado na data de 24.05.2017. Ver Acórdão na íntegra em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff00057
73a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova.  

 

Anexo II 

 

PROCESSO N. 13262/14.7T8LSB-A.L1.S1 / 2ª SECÇÃO / RELATOR: OLIVEIRA 
VASCONCELOS / INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE RECURSO DE REVISÃO / 
DOCUMENTO ESCRITO / PROVA PLENA / EXAME LABORATORIAL / RECUSA / 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA / FUNDAMENTOS / OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
/ FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO / NULIDADE DE ACÓRDÃO / ERRO DE 
JULGAMENTO 
SUMÁRIO:  
I - Na apreciação das questões submetidas à decisão não é indispensável esgotar os argumentos que 
se podem arregimentar em sustentação do que for decidido nem apreciar toda a argumentação das 
partes (decidem-se questões e não razões). Não se censura, por outro lado, o laconismo da decisão 
ou fundamentação diminuta ou insuficiente mas antes a completa ausência desta. 

http://www.ispsn.org/sites/default/files/magazine/articles/N1%20art5.pdf
http://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/rjlb/2016/3/2016_03_1025_1059.pdf
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff0005773a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/bfaca16e09a5749b80257ff0005773a6?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova
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II - O julgamento contra o direito constitui fundamento de recurso ou para a reforma da sentença 
mas não integra as causas de nulidade da decisão. 
III - O recurso extraordinário de revisão faculta a quem tenha definitivamente ficado vencido na 
causa a possibilidade de a reabrir mediante a invocação de fundamentos taxativamente previstos no 
art. 696.º do NCPC (2013), as quais se referem à atividade material do juiz, à situação das partes, à 
formação do material probatório e à preterição do caso julgado. 
IV - Na primeira fase da tramitação do recurso de revisão – a fase rescindente –, verifica-se se existe 
ou não fundamento para a revisão, mantendo-se ou revogando-se, em consonância, a decisão 
recorrida. Na eventualidade do recurso ser julgado provido, segue-se a fase rescisória em que se 
procede à ressuscitação da instância (expurgada da falsidade que a inquinou) em que se produziu o 
caso julgado e se julga a mesma ação, mantendo-se intocáveis a causa de pedir, o pedido, os sujeitos 
e o valor da causa. 
V - O fundamento previsto na al. c) do art. 696.º do NCPC refere-se a um documento escrito dotado 
de força probatória plena que seja suficiente para, por si só (alheando-se assim da margem de 
apreciação do julgador – trata-se de um julgamento produzido pela lei, embora com reflexo na matéria 
de fato), destruir a prova em que se fundou a decisão.  
VI - Uma carta dirigida ao recorrido na qual o recorrente afirma que, na hipótese de aquele não se 
submeter a exame de ADN, reabrirá o processo de investigação da paternidade e nele pedirá que o 
tribunal reconheça que a falta de colaboração implica a inversão do ônus da prova é destituída da 
força probatória mencionada em V, já que, necessariamente, o seu teor teria de ser conjugado (o que 
é vedado em sede de recurso de revisão) com outros meios de prova, mormente, o resultado daquele 
exame, o qual, em todo o caso, não se imporia aos fundamentos da sentença revidenda. 
VII - A apreciação dos efeitos de uma eventual recusa à submissão ao exame em causa apenas teria 
cabimento na fase rescisória do recurso de revisão, já que, na fase precedente, não poderia ocorrer a 
provocação da recusa por aí não poder ter lugar qualquer julgamento de fato.  
VIII - As diligências a que se refere o n.º 1 do art. 700.º do NCPC reportam-se à previsão das als. b), 
d) e g) do art. 696.º do mesmo diploma e apenas têm lugar na fase rescindente, não se impondo, pois, 
a sua realização oficiosa. 
 

Consultado na data de 24.05.2017. Ver Acórdão na íntegra em  
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dbb52f22d081c6cc80257fc7002
fdfa5?OpenDocument&Highlight=0,invers%C3%A3o,onus,prova 
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1 Considerações Iniciais 

É notório que, historicamente, o âmbito familiar vem passando por diversas mudanças, 

perceptíveis, inclusive, na própria acepção original de evolução da sociedade. Verifica-se, até meados 

do século passado, que o casamento estava alicerçado em uma feição exclusivamente patrimonial, 

sendo que a figura do patriarca desempenhava papel preponderante na influência da escolha do 

cônjuge da prole. Com o passar dos tempos, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, a 

percepção patrimonialista do matrimônio foi sendo, paulatinamente, alterada, sobretudo pelos 

influxos sociais de uma sociedade em constante evolução. Ainda no século passado, denota-se que 

houve uma desconstrução da tradição posta, estabelecendo uma nova moldura nos vínculos 

matrimoniais, valorando, sobremaneira, o afeto e o amor, em detrimento, por via reflexa, da cultura 

patrimonialista outrora estabelecida.  

Com isso, o tradicional casamento, que era indissolúvel, por ser patriarcal e tradicional, 

comportou a desconstituição, refletindo os anseios e interesses da coletividade que passaram a 

influenciar, de maneira direta, no ordenamento jurídico nacional, sobretudo as normas condizentes 

com o Direito das Famílias. Neste passo, denota-se a inclusão do instituto do divórcio, inserido no 

ordenamento nacional pela 6.515/1977. Posteriormente, o sobredito instituto foi positivado no artigo 

226 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, havendo, inclusive, a supressão de 

um lapso temporal para a sua aplicação. Salta aos olhos, a partir do painel apresentado, que o 

                                                        
950 Bolsista CAPES. Doutorando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 
Universidade Federal Fluminense. Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Especialista em Práticas Processuais – Processo Civil, 
Processo Penal e Processo do Trabalho pelo Centro Universitário São Camilo. Professor na Faculdade 
Metropolitana São Carlos – Bom Jesus do Itabapoana e na Multivix – Unidade Cachoeiro de Itapemirim-ES. E-
mail: taua_verdan2@hotmail.com; link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/8802878793841195 
951 Mestre em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá. Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogada. Professora do Centro Universitário 
Augusto Motta.  Rio de Janeiro/RJ/Brasil. lucianemara@uol.com.br; link do 

Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7142619530244859  . 
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http://lattes.cnpq.br/7142619530244859


622 

 

ordenamento jurídico, de maneira geral, buscou salvaguardar o fato de ter uma sociedade com 

relações mais fluídas, dinâmicas e, por vezes, efêmeras. 

De outro ângulo, é possível identificar, também, uma banalização do divórcio, ou seja, os 

cônjuges, por incompatibilidade de ideias e convivência, estão, cada vez mais, se utilizando do 

instituto em comento para finalizar o matrimônio, abandonando, corriqueiramente, qualquer diálogo 

para a abordagem dos problemas. Assim, em que pese a autonomia das vontades dos cônjuges, por 

vezes, os problemas mal resolvidos tendem a ser projetados diretamente na prole, que passa a ser 

utilizada como mecanismo de punição e retaliação entre os cônjuges. Trata-se de uma coisificação 

dos filhos para punir o cônjuge que, teoricamente, foi o responsável por desencadear o processo de 

divórcio, acarretando uma série de consequências danosas para a formação daqueles. 

 

2 Caracterização dos Métodos Extrajudiciais de Tratamento de Conflitos: Mediação em 

Pauta 

Os meios extrajudiciais para o tratamento de conflitos vêm sendo cada dia mais utilizados. 

Mediante ao cenário alarmante que se encontra o meio judiciário, os métodos extrajudiciais são os 

principais meios para o tratamento de um conflito de modo prático sem que seja necessário enfrentar 

a longa fila dos Processos Judiciais. Relatório da Justiça em Números de 2013952 mostra que em 2012 

mais de 92 (noventa e dois) milhões de processos estavam em tramitação. Com tamanho número de 

processos, é notório que o Poder Judiciário tem se demonstrado ineficiente para a solução de todos 

os conflitos sociais, familiares, trabalhistas e afins. Assim sendo, a busca dos métodos extrajudiciais 

se apresentaria como uma solução viável a tratar específicas demandas. 

Tradicionalmente, os meios extrajudiciais são caracterizados, em especial nos países de 

tradição civil law, por serem alternativos ao Estado-juiz, nos quais as partes escolhem uma terceira 

pessoa (árbitro, conciliador ou mediador) para auxiliar no tratamento do conflito. Ao lado disso, os 

métodos em análise privilegiam a autocomposição, sendo de preponderante importância o papel 

desempenhado pelo terceiro imparcial escolhido pelos indivíduos diretamente envolvidos no 

conflito, auxiliando no alcance de um resultado (laudo arbitral, acordo ou consenso) que reflita 

diretamente os anseios dos envolvidos. 

A busca pelos métodos extrajudiciais se dá também pelo fato do sistema judiciário não ser 

capaz de acompanhar a todas as mudanças sociais, estando diretamente vinculado ao ordenamento 

jurídico estabelecido e os malefícios advindos de um moroso processo de renovação legislativa. Desse 

modo, é fato que nem toda decisão judicial corresponde ao contexto social; ao reverso, comumente 

o pronunciamento emanado pelo Estado-juiz reflete as concepções ideológicas, religiosas e morais 

do magistrado, em consonância com o ordenamento jurídico estabelecido e não os anseios daqueles 

que estão diretamente envolvidos nos conflitos.  

                                                        
952 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <www.cnj.jus.br>. Acesso em 27 mai. 2017. 
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Ora, há que se reconhecer, imperiosamente, que a sociedade está em constante alteração e 

adotar decisões pré-estabelecidas não irá tratar o conflito social que se altera sempre, porquanto, 

repise-se, não refletem a realidade em que os conflitos estão inseridos, mas sim o entendimento 

jurídico, conjugado com os valores morais, religiosos e éticos do magistrado.  

A mediação é uma das maneiras mais democráticas de tratamento de conflito. Neste as partes 

irão dialogar para que estabeleçam o que é melhor para elas. É característica deste método a busca 

pela responsabilização compartilhada, isto é, através do diálogo as partes entenderão que não há certo 

ou errado no conflito e irão buscar estabelecer um consenso. A mediação como meio de tratamento 

de conflitos extrajudiciais é muito confundida com a conciliação. Em contrapartida com o que é 

pregado pela conciliação, o mediador neste método não irá interferir no diálogo. O mediador terá o 

dever de estabelecer o diálogo, funcionando como veículo entre as partes. O tratamento do conflito 

não irá partir do mediador, mas sim pelas partes que determinarão se há ou não um consenso. 

A mediação não é um novo sistema de tratar os conflitos. A característica da mediação é o 

estabelecimento de diálogo entre as duas partes para que estas cheguem a um acordo. Para isto, é 

necessária a imagem de um mediador, um terceiro e imparcial que irá estabelecer o diálogo. Tal 

método vem sendo redescoberto mediante a crise no judiciário. A tarefa da mediação é desconstruir 

a imagem de disputa entre réu e autor. Neste modo de tratamento não haverá um vencedor ou 

perdedor. O diálogo e o acordo que irão estabelecer irão excluir qualquer possibilidade de 

beneficiamento de apenas uma parte. A mediação é um excelente método de tratamento de conflitos 

onde exista uma relação continuada, tal como é entre vizinhos ou então divórcio em que os cônjuges 

tenham filhos, por exemplo. 

Esse método se caracteriza por ter privacidade, ou seja, o local onde está ocorrendo a 

mediação só será divulgado caso as partes concordem em revelar. Porém, esta privacidade também 

pode ser quebrada em casos onde haja uma ordem judicial ou que seja de interesse público e este 

estabeleça a necessidade de saber onde está ocorrendo o processo. É destacável também o fato da 

oralidade ser um importante objeto a ser trabalhado nesse processo. Em conflitos onde haja uma 

relação e cotidiana e as partes venham a entrar em um conflito é necessário que seja estabelecido o 

diálogo. Por vezes, o conflito que chega ao mediador seja um, porém, exista uma série de outros 

motivos e aquele seja apenas a ponta de um “iceberg”. Assim sendo, a mediação muitas vezes trata de 

conflitos onde o emocional está envolvido, e por vezes, uma das partes ou ambas estejam com este 

fragilizado. 

É visível que a mediação não está preocupada por dar uma solução rápida ao conflito. O 

mediador é responsável por ouvir as partes e analisar também o emocional destas. Porém, enquanto 

está atuando no caso, o mediador não tem a personalidade de médico, psicólogo, juiz, advogado ou 

policial. O objetivo dele é articular o diálogo e escutar imparcialmente as partes. O mediador nesses 

casos terá o dever de estabelecer o diálogo e descobrir qual foi o verdadeiro motivo que resultou no 

conflito. Esse é um aspecto que diferencia a mediação dos casos que seriam tratados no sistema 
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judiciário tradicional. Na Corte tradicional o juiz não terá tempo, e por vezes falta de interesse, de 

saber qual é o real motivo do conflito.  

Uma decisão judicial nesses casos não seria adequada, tendo como fato de que apenas uma 

decisão foi tomada e não o conflito tratado. A probabilidade de o conflito voltar a tramitar no judicial 

é grande. Desse modo, o objetivo do mediador é fazer com que o conflito seja resolvido, entendendo 

todos os motivos para o surgimento do conflito e assim evitando que o mesmo venha voltar no 

futuro. O conflito pode ser evitado futuramente, pois as partes neste processo terão autonomia para 

a decisão do que julgam ser apropriadas a elas. Desse modo, é prezada a soberania das partes em sua 

decisão podendo esta satisfazer as partes e reaproxima-las.  

 

3 Mediação Familiar em Pauta:  

Como analisado anteriormente, é comum na sociedade a visão adversarial quando iniciado 

um conflito. Em casos envolvendo familiares esta ainda é uma visão frequente, ainda mais quando o 

assunto é divórcio ou rompimento da união estável em que haja filhos.  Com destaque, há que 

reconhecer que as famílias enfrentam um processo de instabilidade, uma vez que as mudanças ainda 

não foram assimiladas pela sociedade de um modo geral. Os familiares ainda não conseguem 

administrar as diferenças que estão surgindo em meio aos novos modelos de entidade familiar.  

Consoante dicciona Rangel e Silva (2012, p. 04), o Estado, sobrecarregado, apresenta-se 

incapacitado de solucionar situações dotadas de ampla complexidade quanto a relação entre o vínculo 

jurídico e emocional das pessoas envolvidas em processos de divórcio e dissolução de união estável. 

“As partes envolvidas acabam discutindo questões afetivas no espaço até agora destinado unicamente 

à discussão de aspectos jurídicos e patrimoniais” (BRAGANHOLO, 2005, p. 71). No mais, quadra 

anota que, não raro, é encontrada nesses casos a utilização dos filhos como ferramenta a atingir o ex-

cônjuge. Através de distorções da imagem e mentiras contadas aos filhos, busca-se na prole uma arma 

a fim de ferir e sensibilizar a outra parte. Ao ser alienado pelo genitor, o filho passa a ter uma visão 

deturpada sobre os pais, e este passa a ser a maior vítima do conflito.  

Sob esta ótica, é viável a utilização da mediação com a finalidade de estabelecer o diálogo, 

empoderando as partes e corresponsabilizando-as de modo que através do estabelecimento de 

consenso estas não venham a se utilizar da prole como meio de punição. A mediação nestes casos, 

preponderantemente, será abordada por pessoas com ciência em direito, psicologia e/ou serviço 

social. Isto se dá pelo fato de se tratar de um assunto delicado, onde não há apenas um conflito de 

ordem jurídica, social ou psicológica, por vezes, a mediação com o foco familiar irá encontrar todos 

estes aspectos.  

Para isso, é necessária uma cautela e moderação para que não venha a causar danos aos 

envolvidos.  É necessário frisar que o conflito enfrentado, neste caso, o divórcio, é algo de 

responsabilidade entre os cônjuges. A utilização dos filhos como mecanismo de ataque a outra parte 

é algo imaturo. O estabelecimento do diálogo como mecanismo ao tratamento do conflito requer das 

partes e do mediador um controle emocional. Ao buscar tratar pessoas que já tiveram grande vínculo 
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afetivo, o tratamento se torna mais fragilizado. Para isto, é necessária do mediador uma visão, não 

apenas jurídica, mas principalmente psicológica. Ao lado disso, este olhar psicológico não deve estar 

voltado apenas às partes. As crianças também são acometidas de uma sobrecarga emocional. Em 

casos de divórcio, nos quais o conflito está potencializado, infelizmente, é encontrada a síndrome de 

alienação parental, sendo considerado tal ato como a interferência na formação psicológica da criança 

ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 

criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.  

É necessário então que, durante o período da mediação, seja dialogado entre as partes de 

forma que qualquer imagem que tenha sido formada de forma distorcida sobre o outro genitor venha 

a ser desconstruída. Desta forma, estará sendo preservado o psicológico da criança ou adolescente. 

Assim sendo, a identificação de uma alienação parental pode ser difícil a ser percebida por um 

operador do direito. Desta forma é identificada a importância do psicólogo e/ou assistente social no 

processo de mediação familiar. São estes que, por vezes, estarão mais aptos a identificar e buscar 

tratar o problema adequadamente. Isto posto, além do tratamento do conflito gerado pelo divórcio 

ou rompimento da união estável, estará sendo preservado a integridade psicológica da prole, de modo 

que esta não venha a ser utilizada como ferramenta por um genitor para atingir o outro.  

 

4 Conclusão 

Historicamente, é encontrada a caracterização de adversariedade após o rompimento do 

matrimonio. Assim sendo, são poucos os casos que após o término do relacionamento as partes 

conseguem dialogar pacificamente acerca do futuro a ser enfrentado. Discute-se ao invés de 

conversar acerca dos caminhos a seguir. Embora com a evolução da sociedade esta imagem de 

adversariedade em casos que envolvem a tutela dos filhos esteja sendo, aos poucos, quebrada, a 

vontade de estabelecer o diálogo é pequena. A mediação familiar através do estabelecimento do 

diálogo entre os cônjuges visa proteger, principalmente, o psicológico dos filhos e o tratamento do 

conflito. Não seria saudável, maturo e nem democrático usar do rompimento matrimonial como 

forma de adquirir alguma vantagem sobre a outra parte.  

Com o rompimento da relação do casal é comum, na visão tradicional brasileira, ver a outra 

parte como inimiga no processo. Desta forma, por vezes, a criança acaba se tornando uma ferramenta 

para atingir a outra parte, com o intuído de fragilizar e ferir psicologicamente a outra parte. Como 

debatido, a mediação tem como caráter primordial o estabelecimento do diálogo de modo que o 

conflito venha a ser tratado. Nos casos em que há o rompimento matrimonial este diálogo se encontra 

fragilizado. Após certo período da vida dos cônjuges em que houve uma mútua confiabilidade entre 

eles e essa confiança venha a ser quebrada, a mediação se torna algo difícil. 

A mediação é eficaz quando acionada de forma voluntária, e nestes casos em que há um 

conflito tão frágil e conturbado são raros seu acionamento voluntário. De certa forma, quando existir 
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uma mediação o foco do mediador será tratar o conflito, com a utilização do tempo que for 

necessário. Durante a mediação familiar é necessário atentar a todos os conflitos que estão a ser 

tratados, sejam eles emocionais, de honra ou até mesmo de tutela. O tratamento de forma séria desses 

conflitos vai prevenir com que o conflito venha a ressurgir no futuro. Afinal, este deve ser o objetivo 

principal da mediação: tratar o conflito de forma que ele não venha a ressurgir posteriormente. Tratar 

o conflito na forma do diálogo como proposto na mediação, faz com que surja na sociedade um 

espirito democrático.  

A exclusão da imagem de réu, juiz e autor faz com que ocorra a corresponsabilização e o 

empoderamento das partes, para que nenhuma venha a ser prejudicada. É democrático e demonstra 

maturidade. Tratar o conflito de forma civilizada e dialogada faz com que o consenso reflita de fato 

a vontade das partes e não uma decisão de terceiros que não são capazes de compreender o conflito 

em sua totalidade. A mediação tem que ser explorada cada dia mais para que conflitos sejam tratados 

de forma que não venha a prejudicar a outra parte. A descaracterização da adversidade, a promoção 

do diálogo e o estabelecimento do consenso fará com que não haja consequências em terceiros – 

filhos – e tratará do conflito sem a interferência do Estado, trazendo a autonomia às partes e tirando 

ela do Estado. 
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 1. INTRODUÇÃO 

A crescente globalização mundial associada às novas tecnologias de comunicação, internet e 

transferência de dados em tempo real, que encurtam distâncias e ampliam a quantidade e a complexidade das 

relações comerciais, fizeram com que a definição da lei aplicável aos contratos internacionais por meio das 

regras estatais internas de direito privado conectadas ao contrato passassem a gerar conflitos de leis com 

considerável impacto nos custos de transação, em razão da insegurança jurídica decorrente de tais conflitos, 

onerando o comércio internacional entre países com sistemas jurídicos e regras internas de conexão distintas. 

No âmbito do Direito Internacional Privado, a liberdade contratual das partes costuma ser bastante 

ampla, em virtude de os contratos internacionais, diversamente do que ocorre com os nacionais955, estarem 

potencialmente ligados a mais de um ordenamento jurídico, os quais, na maioria das vezes, não trazem regras 

uniformes. 

Em adição, o comércio internacional, em especial os contratos de compra e venda internacional de 

mercadorias, estão sujeitos à lex mercatoria956 e aos princípios e regras uniformes negociados no âmbito de 

organismos internacionais com o propósito de unificar, harmonizar e padronizar as normas aplicáveis ao 
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  Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Góias, 
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde, Goiás, 
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  Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Góias, 
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  Que são regidos, via de regra, pela lei interna do país em que foram firmados e serão executados. 
956

  Sistema composto por regras e princípios que regulam as relações privadas do comércio internacional baseado 
nos usos e costumes e na prática dos próprios comerciantes. 
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comércio internacional, dentre os quais merecem realce os princípios UNIDROIT957 e a Convenção de Viena 

sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG)958. 

Portanto, em se tratando de contratos do comércio internacional, devem ser consideradas as seguintes 

hipóteses: de um lado, o contrato ser omisso quanto à lei de regência e; de outro, o contrato possuir cláusula 

expressa que determina a lei a ele aplicável (direito interno ou norma internacional uniforme), com amparo no 

princípio da autonomia da vontade.  

Sendo as partes omissas quanto à determinação da lei aplicável ao contrato, será necessário buscar nas 

demais cláusulas convencionadas elementos de conexão ou estraneidade que apontem a solução para eventual 

conflito de leis, tais como, lugar de constituição das obrigações, local de execução do contrato, domicílio das 

partes, lei do foro, dentre outros. 

Na segunda situação, todavia, surgem outras questões, como, por exemplo, se existem limites ou 

parâmetros a serem levados em consideração pelas partes quando da escolha do Direito aplicável ao contrato 

internacional ou se a liberdade de escolha é ampla e irrestrita. Em outras palavras, a escolha da lei aplicável ao 

contrato internacional pelas partes é sempre válida? Como garantir a efetividade dessa escolha? 

Nesse passo, a adoção de uma lei uniforme, a exemplo da Convenção de Viena sobre Contratos de 

Compra e Venda Internacional de Mercadorias, pode trazer vantagens para a solução de eventuais disputas que 

venham a surgir no decorrer da vigência e execução do contrato. 

Por outro lado, o agronegócio959, em razão de sua estreita relação com a segurança alimentar, é 

atualmente o maior negócio do mundo960. No Brasil, que atua fortemente no comércio internacional e 

representa uma das maiores economias mundiais, o segmento do agronegócio se destaca, respondendo por 

cerca de um terço do Produto Interno Bruto (PIB), além de contribuir significativamente para o equilíbrio do 

balanço comercial do País, uma vez que os produtos agropecuários são destinados à exportação. Em que pese 

a atual crise econômica e político-institucional brasileira, estima-se safra recorde de grãos para o ano de 2017. 

Desse modo, considerando a importância do comércio internacional de commodities, a presente pesquisa 

visa discutir não apenas a importância da escolha da norma que governará os contratos internacionais, mas 

também a aplicabilidade da Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias aos contratos de exportação de commodities agrícolas, a fim de assegurar maior previsibilidade e 

reduzir os custos de solução de eventuais disputas resultantes da execução desses contratos.  

 

2. A AUTONOMIA DA VONTADE NO DIREITO BRASILEIRO 
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960
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Compra e Venda Internacional de Mercadorias: desafios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 672-689.  
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Em virtude da participação progressiva de empresas agroindustriais brasileiras no comércio 

internacional, tem-se ampliado a quantidade e a variedade de contratos internacionais de comércio celebrados 

por partes vinculadas ao ordenamento pátrio. 

 Do exame da legislação brasileira que regulamenta as normas de direito internacional privado, 

encontramos na redação original do artigo 13 da Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, primeiro diploma 

legal a conter regras de Direito Internacional Privado no Brasil, a seguinte prescrição: “Regulará, salvo 

disposição em contrário, quanto à substância e aos efeitos das obrigações, a lei do local onde forem 

contraídas.” 

 A esse respeito, é de se ressaltar que a expressão “salvo disposição em contrário” foi 

entendida por muitos doutrinadores brasileiros961 como a consagração do princípio da autonomia 

da vontade em nosso ordenamento, para os quais as regras expressas no referido dispositivo legal 

seriam aplicadas somente quando da ausência de lei de regência estipulada pelas partes no contrato 

internacional.  

Contudo, o texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro962 aprovado pelo Decreto-Lei 

4.657, de 04 de setembro de 1942, e atualmente em vigor, é omisso quanto à recepção do princípio da 

autonomia da vontade, tendo em vista ter excluído a possibilidade expressa de as partes disporem em sentido 

diverso do legal: “Art. 9º – Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 

(...) § 2º – A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”  

Segundo o entendimento de Valladão963, muito embora a expressão “salvo 

estipulação em contrário” não tenha sido mencionada expressamente na LINDB, ao 

contrário do que ocorrera no já citado artigo 13 da norma anterior, o princípio da autonomia 

da vontade não fora suprimido das normas brasileiras de Direito Internacional Privado, 

permanecendo no § 2º do artigo 9º no emprego da expressão “reputa-se”, como sinônimo 

de “presume-se”, ambas relacionadas ao princípio da autonomia da vontade.  

O ilustre professor Grandino Rodas964, por seu turno, posiciona-se contrariamente à existência do 

princípio da autonomia da vontade para a escolha da lei aplicável no Direito Internacional Privado Brasileiro 

vigente ante ao taxativamente disposto no artigo 9º da LINDB. 

Somente com o advento da Lei Federal 9.307/96, a denominada Lei da Arbitragem, parece surgir uma 

luz no fim do túnel, já que o aludido diploma legal, em seu artigo 2º, § 1º, consagra claramente o princípio da 

autonomia da vontade das partes na escolha da lei aplicável à arbitragem, ao estabelecer que: “Poderão as partes 
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  “Colocada nos seus naturais limites e agindo de acordo com a lei, a vontade é a fonte geradora das obrigações 
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subordinem as obrigações, livremente contratadas.” (ARAÚJO, N. Contratos internacionais: autonomia da vontade, 
Mercosul e Convenções Internacionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 100) 
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 Apud ARAÚJO, N. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 109. 
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  Apud ARAÚJO, N. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 114. 
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escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos 

bons costumes e à ordem pública.”  

 Consoante leciona Carmona965, um dos autores da Lei de Arbitragem brasileira:  
 
Contrariando a alternativa escolhida pela Lei de Introdução ao Código Civil, o 
legislador prestigiou, no que se refere à lei de arbitragem, o princípio da 
autonomia da vontade que – na visão dos internacionalistas – caracterizaria a 
possibilidade de exercerem as partes, livremente, a escolha da legislação à qual 
queiram submeter-se, limitada tal escolha, de um lado, pela noção de ordem 
pública e, de outro, pelas leis imperativas. 

 
Sem dúvida, nos parece que o disposto no artigo 2º, § 1º da Lei de Arbitragem, consubstancia-se num 

importante passo para o reconhecimento, pelo ordenamento jurídico pátrio, da autonomia da vontade em 

matéria de escolha da lei de regência dos contratos internacionais, observados os limites previstos no artigo 17 

da LINDB (ordem pública, usos e costumes e a soberania), bem assim as leis imperativas, citadas na própria 

Lei de Arbitragem brasileira, já que parcela considerável dos contratos internacionais firmados na atualidade 

contempla cláusula compromissória. 

De fato, conforme elucida Strenger966, ao concluírem os ajustes das cláusulas nos contratos 

internacionais, as partes não podem se olvidar do alcance da ordem pública como limitador da aplicação do 

direito estrangeiro escolhido para governar as obrigações contratuais, devendo estudar a matéria a fim de 

viabilizar a efetiva aplicação do Direito eleito pelas partes como aplicável. 

Por fim, Araújo967 destaca as três correntes de pensamento existentes na doutrina brasileira com 

relação ao acolhimento da teoria da autonomia da vontade: a primeira delas contrária à autonomia da vontade; 

a segunda, favorável à aplicação da autonomia da vontade, desde que respeitados certos limites; e, por fim, um 

terceiro posicionamento, favorável à aplicação da autonomia da vontade de forma irrestrita.   

Entretanto, não se deve levar em consideração apenas o disposto na legislação brasileira acerca da 

matéria, sendo prudente a análise do tratamento conferido à liberdade contratual das partes no que respeita ao 

comércio internacional no âmbito das convenções internacionais em vigor. 

 

3. A AUTONOMIA DA VONTADE NAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Diante das evidentes dificuldades na aplicação das diferentes regras conflituais estatais de Direito 

Internacional Privado determinadas internamente por cada Estado-nação no uso de sua soberania, a 

possibilidade de escolha da lei aplicável ao contrato internacional pelas partes passou a ser objeto de diversas 

convenções internacionais, as quais, de maneira geral, representaram a consagração universal da autonomia da 
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  ARAÚJO, N. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e Convenções Internacionais. Rio de 
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vontade e desempenharam um papel fundamental na harmonização dos preceitos internos de Direito 

Internacional Privado sobre a matéria968.  

 Malgrado a existência de diversas convenções internacionais a regular o tema, não se pode olvidar a 

importância dos usos e costumes como fonte do Direito Internacional Privado, os quais se consolidaram através 

dos tempos no seio da comunidade dos comerciantes internacionais, compondo o que alguns estudiosos do 

Direito Internacional  denominam de lex mercatoria.  

 Nesse sentido, cumpre destacar o papel fundamental desenvolvido por algumas instituições 

internacionais na edição de leis uniformes ou “standards”, assim como de princípios regentes do comércio 

internacional, dentre as quais merecem destaque a International Chamber of Commerce (ICC), o UNIDROIT (Institut 

International Pour L’Unification Du Droit Prive), a United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 

e a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

 A Convenção das Nações Unidas (ONU) sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias de 1980 (CISG), em seu Artigo 6, trata da liberdade contratual das partes, estipulando que: “As 

partes podem excluir a aplicação da presente Convenção ou, sem prejuízo do disposto na Artigo 12, derrogar 

qualquer das suas disposições ou modificar-lhe os efeitos.” 

Outrossim, a Convenção sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais de 1980 (Convenção de 

Roma), estabelece em seu Artigo 3, 1, de forma clara, a possibilidade de escolha, pelas partes, da lei de regência 

do contrato internacional, acrescentando, ainda, a possibilidade do fenômeno da dépeçage ou desmembramento 

na escolha da lei aplicável, conforme abaixo transcrito in verbis: 

 
O contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes. Esta escolha deve ser expressão 
ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato ou das circunstâncias 
da causa. Mediante esta escolha, as partes podem designar a lei aplicável à 
totalidade ou apenas a uma parte do contrato. 

 
Já o Artigo 3, 3, da mesma Convenção, estabelece que as leis imperativas são limitadoras ao alcance 

da lei convencionada pelas partes, como se vê adiante: 

 
A escolha pelas partes de uma lei estrangeira, acompanhada ou não da escolha de 
um tribunal estrangeiro, não pode, sempre que todos os outros elementos da 
situação se localizem num único país no momento dessa escolha, prejudicar a 
aplicação das disposições não derrogáveis por acordo, nos termos da lei desse 
país, e que a seguir se denominam disposições imperativas. 

 
 Ademais, a Convenção de Roma, em seu Artigo 4, 1, ao disciplinar a situação de silêncio das partes 

quanto à escolha da lei aplicável ao contrato, assevera que o contrato, nesses casos, será regulado pela lei do 

país com o qual apresente uma conexão mais estreita. 

No que atine à Convenção sobre a Lei Aplicável aos Contratos de Venda Internacional de Mercadorias 

de 1986 (Convenção de Haia), em seu Artigo 7, igualmente acolhe o princípio da autonomia da vontade das 

partes na escolha da lei de regência do contrato internacional, estipulando o seguinte: “A venda é regida pela 

lei escolhida pelas partes…”. 

No mesmo sentido do disposto nas supracitadas convenções internacionais, a Convenção 

Interamericana de Direito Internacional Privado sobre o Direito Aplicável aos Contratos Internacionais (CIDIP 

                                                        
968

  CRETELLA NETO, J. Contratos internacionais do comércio. Campinas: Millennium, 2010, p. 253 
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– V) celebrada na Cidade do México, no ano de 1994, consagra, em seu Artigo 7, a validade da liberdade 

contratual das partes na escolha do Direito aplicável ao contrato, conforme segue: 

 
O contrato rege-se pelo direito escolhido pelas partes. O acordo das partes sobre 
esta escolha deve ser expresso ou, em caso de inexistência de acordo expresso, 
depreender-se-á de forma evidente da conduta das partes e das cláusulas 
contratuais, consideradas em seu conjunto. Essa escolha poderá referir-se à 
totalidade do contrato ou a uma parte dele. 
 
A eleição de determinado foro pelas partes não implica necessariamente a escolha 
do direito aplicável.  

 

Na esteira dos demais instrumentos internacionais ora examinados, o Instituto Internacional para 

Unificação do Direito Privado (UNIDROIT) publicou, em 1994, a obra intitulada Princípios do UNIDROIT 

para Contratos Comerciais Internacionais, mais uma vez enaltecendo a validade da autonomia de vontade das 

partes em sede de contratos internacionais, senão vejamos: “As partes são livres para celebrar um contrato e 

determinar-lhe o conteúdo” (Artigo 1.1. – Liberdade Contratual).  

Do cotejo das normas expressas nos tratados internacionais quanto à liberdade contratual das partes, 

Basso969 conclui que: 

 
(...) a liberdade de negociação constitui um princípio, porém, a tendência é 
introduzir, nesta liberdade, certo comedimento, certa limitação: a boa-fé, que 
resulta como moralizador do princípio da liberdade contratual – negociar, sim, 
mas com prudência, diligência, lealdade e correção. 

 
 Desse modo, ante à recente ratificação970 e posterior internalização da Convenção de Viena sobre 

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias no ordenamento jurídico brasileiro, passa-se a 

examinar a sua aplicabilidade aos contratos de compra e venda de commodities agrícolas, mercado com forte 

atuação brasileira. 

   

4. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE VIENA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE COMMODITIES 

AGRÍCOLAS 
 
 Como já visto, as partes de um contrato internacional, com arrimo na autonomia da vontade, podem 

escolher a lei que o governará, que poderá ser tanto o direito interno de um país como uma norma internacional 

uniforme, a exemplo da CISG. 

 Nesse sentido, dado o elevado grau de internacionalização do mercado de commodities agropecuárias e 

considerando a volatilidade característica da cadeia produtiva do agronegócio971, a escolha da norma de 

regência dos contratos de compra e venda de tais produtos passa a ser de fundamental relevância, sendo 

desejável a adoção de uma lei uniforme – a exemplo da CISG – pelos países envolvidos na relação comercial, 

                                                        
969

  BASSO, Maristela. Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão e prática. 2 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998, p. 180. 
970

  O instrumento de ratificação assinado pelo Presidente da República Federativa do Brasil fora depositado junto 
à Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas em 04/03/2013, sem formulação de reservas. Por força da regra 
contida no artigo 99(2) da CISG, a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 01/04/2014. 
971

  Sabe-se que as commodities agrícolas são perecíveis e sazonais, além de estarem expostas a riscos climáticos, 
fitossanitários, decorrentes da variação cambial e da sujeição à precificação internacional, dentre outros.  
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com vistas a assegurar maior previsibilidade à solução de eventuais disputas que venham a surgir no bojo de 

tais contratos. 

 Importa registrar, para os propósitos deste estudo, que o texto da CISG, ao excluir da sua incidência 

vendas relacionadas a determinados tipos de mercadorias972, não obsta a sua aplicação aos contratos de compra 

e venda internacional de commodities agrícolas, os quais desempenham papel fundamental no escoamento da 

produção agroindustrial brasileira. 

 Adicionalmente, cumpre destacar que a escolha da CISG para governar o contrato de compra e venda 

internacional de commodities agropecuárias pode se dar tanto de modo direto – elegendo-se a própria Convenção 

como norma de regência (o que não é muito comum), como indireto, neste último caso submetendo-se o 

contrato à lei de um Estado parte da aludida Convenção, haja vista que, uma vez em vigor em determinado 

país, a CISG passa a integrar o seu ordenamento interno.  

 Logo, a escolha da lei de um Estado signatário da CISG como aplicável a determinado contrato de 

compra e venda internacional inclui o texto convencional973. 

 Sob o aspecto do conteúdo normativo da CISG, fonte do direito convencional uniforme, é preciso 

salientar que esta tem por finalidade o estabelecimento de regras de direito material ou substantivo relativas à 

formação dos contratos de compra e venda internacionais de mercadorias (Parte II) e aos direitos e 

obrigações entre vendedor e comprador decorrentes de tais contratos (Parte III), objetivando “a 

eliminação de obstáculos jurídicos às trocas internacionais” e promovendo “o desenvolvimento do 

Comércio Internacional” (Preâmbulo).  

 Por outro lado, as normas relativas à escolha da lei aplicável e do foro competente (jurisdição) aos 

contratos com conexão internacional ou pluriconectados, de natureza indireta ou meramente indicativa974, são 

objeto de disciplina pelo Direito Internacional Privado. 

 Contudo, apesar da clara distinção de conteúdos normativos, na ausência de regulação de norma material 

pela CISG, os Estados parte deverão recorrer subsidiariamente às normas de Direito Internacional Privado do 

foro975. 

 A esse respeito, a teor do disposto no artigo 4 da Convenção de Viena sobre Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias, estão expressamente excluídas de disciplina pela Convenção: ”i) questões 

relativas à validade do negócio jurídico que materializa a operação de venda e compra, de suas cláusulas ou dos 

usos; e (ii) questões concernentes aos efeitos gerados pelo contrato quanto aos direitos de propriedade sobre a 

mercadoria”976. 

                                                        
972

  Artigos 2 e 3 da CISG. 
973

  FERIS, J. R., SILVEIRA, G. S. A aplicabilidade da Convenção de Viena na arbitragem CCI. In: VENOSA, S. 
de S., GAGLIARDI, R. V., TERASHIMA, E. O. A Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 
Mercadorias: desafios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 720-735. 
974

  Porquanto não se aplicam diretamente ao caso concreto, mas apontam os elementos de estraneidade a serem 
observados. 
975

  Artigo 7(2) da CISG. 
976

  POLIDO, F. B. P. A Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias de 
1980 e o direito internacional privado: perfis de um casamento indissociável. In: VENOSA, S. de S., GAGLIARDI, R. V., 
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 No que tange especificamente ao Brasil, Buranello e Terashima977 destacam o papel da CISG na 

modernização do direito nacional, na medida em que o texto convencional contempla regras relativas a questões 

não disciplinadas pelo Direito Brasileiro, tais como regras acerca da exoneração de responsabilidade do 

vendedor por não conformidades; da responsabilidade do comprador pela guarda e conservação das 

mercadorias não-conformes na hipótese do exercício do direito de recusa; e regras de exclusão de 

responsabilidade das partes por inadimplemento. 

 Nesse passo, considerando que uma das principais características dos produtos resultantes do 

agronegócio é a perecibilidade (ou seja, o fato de possuírem pouco tempo de vida útil), assim como que um 

dos principais artifícios para dificultar o livre comércio internacional são as barreiras não-tarifárias, a exemplo 

das fitossanitárias, ganha relevo a adoção da CISG como norma aplicável aos contratos de compra e venda 

internacional de commodities agrícolas, haja vista que a referida Convenção contém regras claras acerca da 

responsabilização das partes e do exercício do direito de recusa em caso de não-conformidades 

apresentadas pelas mercadorias (Parte III, Capítulo II, Seção II - Conformidade das mercadorias e 

reclamações de terceiros e Parte III, Capítulo V – Seção VI – Conservação das mercadorias). 

  Outro aspecto previsto na CISG de fundamental importância às transações de compra e venda 

internacional de produtos agropecuários diz respeito ao momento e às consequências jurídicas da transferência 

do risco da mercadoria do vendedor ao comprador, em especial porque tais produtos, além de perecíveis, em 

geral são transportados por longas distâncias, sujeitando-se a maiores riscos oriundos de acondicionamento 

inadequado, perda de propriedades por falhas na conservação e proteção e até mesmo decorrentes de acidentes 

no transporte (Parte III, Capítulo IV – Transferência do Risco).   

 Sob o prisma do financiamento das operações agroindustriais, acredita-se que a ratificação da 

Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980 pelo Brasil, aliada à adoção 

da CISG como norma aplicável aos contratos de compra e venda de commodities agrícolas, pode aumentar a 

atração de investimentos estrangeiros e, por conseguinte, fomentar o desenvolvimento do agronegócio no País. 

 Contudo, em que pesem as vantagens de utilização de uma lei uniforme para regência dos contratos de 

compra e venda internacional de produtos oriundos do agronegócio, tem se verificado na prática negocial que 

as partes, apoiadas em permissão contida no próprio tratado978, têm afastado expressamente a aplicação da 

CISG em muitos casos979, prejudicando a disseminação do uso da referida Convenção nas transações 

comerciais internacionais que envolvem commodities agrícolas.  

   

 

 

 

                                                        
TERASHIMA, E. O. A Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias: desafios e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 605-650. 
977

 BURANELLO, R. M., TERASHIMA, E. O. Comércio internacional de commodities agrícolas e a Convenção de 
Viena. In: VENOSA, S. de S., GAGLIARDI, R. V., TERASHIMA, E. O. A Convenção de Viena sobre Contratos de 
Compra e Venda Internacional de Mercadorias: desafios e perspectivas. São Paulo: Atlas, 2015, p. 672-689. 
978

  Artigo 6 da CISG. 
979

  A exemplo do que se verifica nos contratos de exportação de suco de laranja a países europeus, os quais têm 
exigido a exclusão expressa da aplicação da CISG. 
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5. CONCLUSÃO 

 
No atual cenário altamente globalizado, considerando o papel de protagonismo desempenhado pelo 

Brasil no comércio internacional de commodities agrícolas, a discussão sobre a definição da lei aplicável aos 

contratos internacionais celebrados por produtores rurais e empresas brasileiras é de fundamental pertinência 

e importância, haja vista que a imprevisibilidade quanto à solução de eventuais disputas oriundas da 

interpretação ou execução de tais acordos onera os custos de transação e inibe investimentos estrangeiros no 

País. 

Nesse passo, a ausência de recepção da teoria da autonomia da vontade das partes pelo 

ordenamento brasileiro vigente, tal qual defendida por parte da doutrina pátria, não é compatível com 

a dinâmica do comércio internacional, nem tampouco com o papel de destaque ocupado pela 

economia brasileira na atualidade. 

Por outro lado, resta evidente o acolhimento da teoria da autonomia da vontade na 

denominada lex mercatoria e nas convenções internacionais que disciplinam o tema, propiciando a 

harmonização das regras de conexão de Direito Internacional Privado na grande maioria dos países. 

Adicionalmente, pode-se concluir não haver óbice à aplicação da Convenção de Viena sobre 

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 1980 às transações envolvendo exportação 

de commodities agrícolas. 

Por fim, malgrado tenha se verificado com frequência a exclusão expressa de aplicação da 

CISG na prática negocial, acredita-se que a adoção de uma lei uniforme como norma aplicável aos 

contratos de compra e venda de commodities agrícolas, além de propiciar maior segurança jurídica às 

referidas transações, seja fator de incremento na atração de investimentos estrangeiros e, por conseguinte, de 

fomento ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro.  
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O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO, FEDERALISMO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

  

 

Maykel Ponçoni 
 

 

 

Introdução  

 As políticas públicas são afetadas pelo sistema de governo adotado pelo país. 

O Estado, compreendido como nação organizada jurídica e politicamente, pode 

apresentar várias formas, como por exemplo, unitário ou federal, quanto a forma de 

governo republicano ou monárquico, bem como democrático ou autoritário, que 

demonstram a titularidade pelo povo, entre outras que representam a forma 

normativa de uma unidade estatal.  

 Em busca de atingir os objetivos, o estudo trata da interação entre o sistema 

eleitoral brasileiro, a organização federativa de governo e as políticas públicas, se 

limitou à análise da organização territorial do poder, no caso brasileiro, a influência 

do federalismo sobre as decisões dos gestores governamentais.  

 Na democracia federativa adotada pelo Brasil, o poder de formular e 

implementar as políticas públicas é substancialmente descentralizado entre as 

esferas de governo, assim as autoridades subnacionais podem de forma indireta 

influenciar nos resultados das eleições, tanto regionais como nacionais. Situação 

inversa ocorre nos estados totalitários que centralizam o poder.  

  A primeira parte se dedica a breves considerações sobre os movimentos sociais 

e federalismo ao longo da história brasileira, que foi introduzido com a república, 
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marcado pela existência de desigualdades regionais entre os entes integrantes da 

Federação. 

 Em seguida, para ampliar o debate são feita reflexões para auxiliar 

compreender a complexidade do conceito as políticas públicas, seus elementos e 

etapas de realização e o impacto da descentralização política e tributária. 

 E finalmente, considera a relação da democracia no sistema eleitoral, sobretudo 

com o exercício do poder pelo povo através da representação, e sua interface com 

as políticas públicas e repasses dos recursos financeiros nos moldes da federação, 

que podem interferir na sustentação de coalizões parlamentares para a esfera central 

governar.   

 Dessa forma, a análise dos efeitos da descentralização e da formulação de 

políticas públicas é relevante, como instrumento de análise das políticas públicas. 

 A tutela dos direitos fundamentais, mesmo que positivado constitucionalmente, 

é apenas um passo na luta pelos direitos, como afirma Bobbio (1992, p.24) o 

problema mais relevante sobre os Direitos não seria filosófico, mas político.  

 Certamente, pretendeu alertar para a insuficiente proteção dos direitos sociais, 

dos direitos de terceira e quarta gerações. Preocupado com a efetividade das 

reinvindicações se tornarem juridicamente exigíveis afirmou que pode se tornar 

enganosa “se obscurecer ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o 

direito reconhecido e protegido”. (BOBBIO, 1992, p.10). 

 Considerando que a Constituição Federativa Brasileira positivou de direitos 

sociais, o presente trabalho, pretende ampliar o debate entre as políticas públicas e 

os resultados eleitorais na democracia federal onde está relativamente 

descentralizado o poder de formular e implementar políticas públicas, busca 

também atribuir ao cidadão o papel relevante da legitimidade para implementar, 

executar e fiscalizar as políticas públicas.  

  

1. Considerações sobre os movimentos sociais e o federalismo brasileiro  

 O federalismo no Brasil, apesar de introduzido com a proclamação da república 

em 1889, ao longo dos anos sofreu alterações, sob a influência das mudanças 

políticas e econômicas da sociedade.  

 Inicialmente marcado pelo domínio das oligarquias, onde os grupos 

organizados eram os detentores da economia e tiveram grande autonomia nas 

unidades subnacionais em relação ao poder central. 
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 De maneira simples, o federalismo pode ser caracterizado como uma forma de 

organização politico-administrativa e de distribuição do poder estatal, que mesmo 

dispondo de um governo central, não impede a divisão das responsabilidades e 

competências entre o poder central e os entes federados. 

 Há que se considerar que a sociedade tem complexos mecanismos de 

desenvolvimento e os movimentos sociais impulsionam para formas superiores de 

organização e institucionalização jurídico-legal das conquistas sociais. 

 Observa-se que ao longo da história brasileira, os movimentos sociais tiveram 

um papel maior do que simplesmente demonstrar os conflitos sociais.   

“Os movimentos sociais produzem efeitos que extrapolam o limite 

das demandas localizadas, ampliando e universalizando o campo 

formal do direito para todo o conjunto da sociedade. Mudanças 

institucionais devem à existência dos movimentos sociais a sua 

qualidade, estando intimamente atreladas à força transformadora 

destes. A ausência ou a pequena força dos movimentos sociais 

refletir-se-ão, inevitavelmente, na estrutura jurídico-legal das 

sociedades, limitando o alcance da pluralização e da democratização 

políticas e, conseqüentemente, do espaço de desenvolvimento e de 

atuação das identidades sociais e individuais.” (BEM, 2006). 

 

 Afim de caracterizar a forma e o conteúdo dos movimentos sociais ocorridos a 

partir da primeira metade do século XIX e XX no Brasil, será utilizada a 

periodização feita por Mari da Glória Gohn (1995), no livro História dos 

movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros. 

 

1.1. A primeira metade do século XIX 

 No século XIX os movimentos sociais emergiram na história brasileira. Apesar 

da grande extensão territorial e ausência de um sistema de comunicação 

estruturado, os movimentos sociais atingiram grande unidade. Abrangiam zonas 

rurais e urbanas, devido as características do sistema produtivo no período. (GOHN, 

1995, p.18) 

 Registrados oficialmente fatos isolados e sem maiores implicações, mas no 

entendimento de Gohn, foram fundamentais para a construção da cidadania 

sociopolítica do país.. Movimento pouco organizado e com ausência de classes 

sociais configuradas faziam que as alianças entre os diversos setores fossem tênues 

e contraditórios, dificultou uma direção comum das lutas. (ibid., p. 22) 
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 Nesse período os movimentos sociais se desenvolveram com o entusiasmo de 

uma vida nacional, a celebração da natureza, do homem brasileiro, iniciadas com a 

independência do Brasil (LEITE, 1992). 

 O período teve vários movimentos e lutas sociais, podendo-se citar, entre eles, 

além das revoltas escravas, a Revolução Pernambucana de 1817, as rebeliões contra 

as Juntas Constitucionais e Infantarias Lusas (Bahia, Pará, Piauí e Paraíba), a 

Confederação do Equador (Recife), a Balaiada (Maranhão), a Setembrada e a 

Novem- brada (Pernambuco), a Cabanada (Pernambuco, Maranhão, Alagoas e 

Piauí), a Cabanagem (Pará), a Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul), a Sabinada 

(Bahia), a Revolução Praieira (Pernambuco) e outros. (BEM, 2006). 

  

1.2. A segunda metade do século XIX 

 O problema da escravidão tomou parte das lutas sociais a partir da segunda 

metade do século XIX.  (GOHN, 1995, p. 30). A partir da década de 70, teve 

importante transformação a forma de interpretar a vida brasileira, pois a unidade 

nacionalista, foi superada pelas questões sociais, em consequência da introdução do 

cientificismo nos espaços intelectuais. Passaram a colocar o homem no campo das 

ciências naturais (LEITE, 1992, p. 179 e 180). 

 O cientificismo contribuiu para a transformação no sentido de abolição da 

escravatura. Após a abolição da escravatura e fundação da República, ocorreram 

grandes transformações sociais, políticas, econômicas e ideológicas. 

  

1.3. As duas primeiras décadas do século XX  

A concentração dos movimentos sociais nas áreas urbanas no início do 

século XX, que haviam se desenvolvido na região centro-sul, com o avanço 

econômico desencadeado pela economia do café.  

Os trabalhadores imigrantes que ganharam destaque no cenário 

sociopolítico. Priorizaram a introdução dos europeus na economia, em detrimento 

à integração dos ex-escravos. Contribuíram para transportar a experiência de 

organização política de classe operária para o contexto nacional. Formas politizadas 

de organização conviveram com as associações de auxílio mutuo, de caráter pré-

político. Também as lutas contra a alta dos preços em conjunto com as 

reivindicações salariais e de modernização das relações de trabalho (GOHN, 1995, 

p. 61). 
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Período importante para o desenvolvimento dos movimentos sociais, e 

implantação de uma nova racionalidade estatal, preocupação com o saneamento 

urbano. Em 1904 a chamada Revolta da Vacina, que como destaca Gohn (op. cit., 

p. 67), “a total incapacidade dos poderes da República em se comunicar com seus 

governados, dando margem para a atuação dos grupos de oposição”.  

A greve geral de 1917, considerada a mais importante manifestação pública 

da Primeira República. Também, merece destaque a Revolução dos Tenentes, com 

o Levante do Forte de Copacabana, a criação de primeiro Código de Menores do 

Brasil, em 1927; ações do padre Cícero em Juazeiro; o Movimento do Cangaço, 

entre outros. 

As políticas sociais nesse período ainda fragmentadas e emergenciais, 

mesmo com que o Estado tentando agir de forma global com a criação da lei dos 

Departamentos Nacionais do Trabalho e da Saúde e a promulgação, em 1923, do 

Código Sanitário e sobre assuntos previdenciários a Lei Eloy Chaves. 

Regulados por legislação esparsa, os conflitos entre capital e trabalho eram 

e tratados basicamente pela policia. As autoridades locais, tratavam das questões 

com de saúde pública, não existia no governo central um programa de ação para 

saúde. O Estado atuava apenas em situações emergenciais, como a epidemias em 

centros urbanos. De caráter elitista, a educação era atendida por uma rede escolar 

muito reduzida, que visava preparar alunos para a formação superior, as reformas 

educacionais eram regionais, não faziam parte de uma política global de educação. 

Predominava a privada, organizada por empresas e categorias profissionais, e a 

questão habitacional não era considerada objeto de política pública. 

(BARCELLOS,1983, p. 17-18).  

As políticas surgidas no Brasil, no início dos anos 1920, agiram como meio 

de controle dos movimentos de trabalhadores no país. Favorecia os grupos 

profissionais de maior influência política e assim, limitava a capacidade de 

mobilização dos trabalhadores em geral.  

  

1.4. Os movimentos sociais entre 1930 e 1945  

 O período foi marcado por acontecimentos políticos que criaram ordenamentos 

jurídicos novos e o início da intervenção do Estado na economia e na sociedade. 

 A passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial, 

com caráter fortemente autoritário do Estado, o denominado Estado Novo 
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(1937/1945), com a promulgação da Lei de Segurança Nacional em 1935, reprimiu 

a ascensão de movimentos tanto de esquerda quanto de direita e diminuiu a 

autonomia das unidades estaduais ao concentrar no governo federal praticamente 

todo o poder decisório e administrativo referente às políticas sociais.  

 Essa concentração de poder aumentou a burocracia nas decisões sobre políticas 

sociais, enquanto os movimentos de trabalhadores tinham sua organização limitada. 

Para Malloy (1979, p. 81), essa característica veio criar uma corporação no interior 

da máquina burocrática voltada para a defesa de seus interesses particulares que, 

posteriormente, veio a se tornar um dos traços marcantes do Welfare State 

brasileiro.  

 

1.5. Os movimentos sociais entre 1945 e 1964  

 A fase da democracia populista, com mudança formal no sistema 

representativo, pois adotou um regime democrático após 1945, abriu perspectivas 

para diversas formas de participação social, com a disputa político-partidária e 

revitalização sindical, porém estruturas corporativas constituídas anteriormente 

permaneceram, em especial nas relações de trabalho, como na previdência social. 

 Período marcado por instrumentos legais voltados ao funcionamento de um 

governo democrático. Com a perde espaço do autoritarismo, mas o populismo 

continua sendo na relação Estado-Sociedade (BARCELLOS, 1983). 

“Em relação à Previdência Social, os problemas da unificação 

administrativa, da universalização e da uniformização de benefícios e 

serviços constituíram-se na tônica do período; na área da saúde, estiveram 

em evidência as questões ligadas ao combate às doenças de massa e à 

ampliação da assistência médica; no setor trabalho, as lutas sindicais e a 

política salarial mobilizaram as atenções dos poderes públicos; no que diz 

respeito à educação, foram a democratização do ensino e a qualificação 

profissional os aspectos que assumiram maior relevância; finalmente, a 

constatação da existência de um expressivo déficit habitacional fez com 

que a habitação passasse a ser encarada também como uma questão social” 

(BARCELLOS, 1983, p. 89).  

 A mobilização das massas urbanas e participação em movimentos política do 

movimento sindical, como consequência introduziu modificações na legislação 

trabalhista envolvendo a organização sindical, direito a greve, tutela do trabalhado. 

Tais benefícios eram limitados a uma pequena parte da população. 

 Nesse período, tanto a economia, quanto a sociedade sofreram a intervenção 

do Estado, por meio de políticas sociais de cunho clientelista, que originou o 

conceito de clientelismo urbano.  
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 Nas áreas rurais de 1958 a 1964, ocorreram vários movimentos sociais 

associados às Ligas Camponesas surgidas em 1955, combatidos com base no 

anticomunismo, que havia se transformado na ideologia oficial das elites durante 

toda a fase da “Guerra Fria”. Esta ampla frente de organização popular, junto com 

os problemas de transição política, instigou os militares, com o golpe de 1964 a 

fecharem os canais de expressão populares historicamente (re)construídos 

(ANDRADE, 1986). 

 

1.6. Os movimentos sociais durante e após a ditadura militar  

 Iniciou em 1964 com os governos militares, a implementação de políticas de 

massa, mediante a organização de sistemas nacionais públicos ou estatalmente 

regulados de provisão de serviços sociais básicos. Baseados em um regime 

repressivo, os governos militares restauram muitas das tradições corporativistas do 

Estado Novo (BARCELLOS, 1983). 

“Associações comunitárias, grupos políticos de crescimento 

molecular, comissões de fábrica, movimentos culturais, clubes de 

mães ou de jovens, grupos de oposição sindical, tendências 

estudantis, enfim, uma variada gama de movimentos localizados e 

dispersos fundamentavam-se na confiança direta entre os membros 

e na consciência de seu desamparo diante das instituições mais 

vastas.” (BRANT, 1983, p. 13.)  

 O modelo de desenvolvimento adotado no Brasil nos governos militares, foi 

objeto de análise por George Martine Segundo Martine (1989), e concluiu que o 

progresso social seria derivado do crescimento econômico, cujo modelo de 

crescimento adotado exigia a necessidade de se acumular renda para garantir as 

bases do crescimento. Assim, a repressão a movimentos sociais reivindicatórios 

passou a ser estratégia de desenvolvimento nacional. Teve custos sociais pesados a 

concentração de renda, e para compensá-los e garantir a estabilidade política 

necessária ao crescimento econômico, governo implementou uma série de políticas 

sociais de natureza assistencialista.  

 Em decorrência da crise econômica e política nos anos 1930, foi implantado a 

denominada “Era Vargas”, período de centralização do poder, marcado pele 

expansão de regimes autoritários, com comando das ações pela União, impedindo 

a autonomia das unidades subnacionais.  



644 

 

 A experiência democrática surgiu com a queda do regime ditatorial em 1946, 

o Congresso Nacional recuperava sua importância, as unidades subnacionais 

também recuperaram a autonomia perdida durante a ditadura, mas não todo o 

campo de atuação como na implantação durante a primeira república.  

 Durante o regime militar, com a ampliação do poder da União, representado 

pelo Governo Federal, em especial referente aos recursos financeiros, se observa 

um enfraquecimento do federalismo. Nessa fase a arrecadação e controle dos 

recursos obtidos pela cobrança de tributos, centrado no Governo Federal, fez com 

que as unidades subnacionais passassem a depender do Governo Central. 

 A promulgação da Constituição Federal de 1988, marca a volta da democracia, 

com retorno do federalismo brasileiro, definiu as competências da União e das 

unidades subnacionais, inova identificando o município, como um dos entes 

integrantes da Federação, e que o Distrito Federal não se divide em municípios, tem 

simultaneamente a mesma competência destinada aos estados e municípios.  

 A referida Constituição em seu Titulo VI, Capítulo I, sob a denominação de 

Sistema Tributário Nacional, e na seção VI – Da repartição de receitas tributárias, 

fica no Capítulo II, que trata das Finanças Públicas, faz uma considerável 

descentralização na distribuição dos recursos tributários e do poder político, 

resultado da institucionalização de valores democráticos. 

  A descentralização assumiu papel relevante para realização do bem comum, 

que é a finalidade básica do Estado, e pode ser conceituado como um ideal que 

promove o bem-estar e conduz a um modelo de sociedade, que permite o pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas.   

 Para atingir a finalidade, o Estado desenvolve inúmeras atividades, algumas 

são de natureza essencial, e que cabe ao Estado a execução direta e exclusiva, como 

por exemplo a prestação jurisdicional e segurança pública. Outras representam 

interesse secundários, as chamadas atividades complementares do Estado, podem 

ser desenvolvidas tanto diretamente pelo poder público, como pelas concessionárias 

de serviços públicos, normalmente constituídas de empresas estatais. (HARADA, 

2016). 

 A Constituição Federal de 1988, declara os fundamentos do Estado 

Democrático, no artigo primeiro, e em seu parágrafo único dispõe: “Todo poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, os 

termos desta Constituição.”  
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 Consagrou o povo como a única fonte legítima de todo poder, a soberania 

popular se realiza pelo sufrágio universal, voto direto e secreto.  

 

2. As políticas públicas como estratégia eleitoral 

As disputas pelo poder, podem influenciar a formulação de políticas públicas 

como estratégia eleitoral, para ganhar apoio político. 

Para iniciar o entendimento do que são políticas públicas, destacamos a 

concepção de políticas públicas, utilizada por BUCCI (2006, p.39): 

"Política pública é o programa de ação governamental que resulta de 

um conjunto de processo juridicamente regulados – processo 

eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 

orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 

processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados.” 

 

 Assim, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, de 

modo a expressar as prioridades escolhidas, reservar os meios necessários para sua 

execução e definir o tempo em que se espera atingir os resultados pretendidos. De 

acordo com essa concepção, está por meio de arranjos institucionais expressos em 

programas de ação complexos, voltados à realização de direitos. (DUARTE, 2013). 

 A construção histórica da agenda de políticas públicas no Brasil segundo 

MELO (1998), pode ser identificada e dividida em etapas. Porém, não se pretende 

um aprofundamento detalhado em cada etapa.  

 As políticas públicas não consistem num novo ramo de direito, ou um 

fenômeno jurídico exclusivo, trata se de uma nova abordagem de determinadas 

questões, para discutir de forma multidisciplinar. 

 De acordo com Dye (2008), as políticas públicas têm pelo menos três 

características: legitimidade, universalidade e coercitividade.  

 Nesse sentido André Borges (2010), analisou a formação de políticas públicas 

na sua relação com a busca de apoio dos eleitores e utilizou dois principais 

elementos: por um lado os critérios político-partidários, favorecendo aliados e 

excluindo a oposição, como, exemplificativamente, a elaboração de políticas 

públicas de distribuição de cestas básicas para municípios aliados em detrimento de 

municípios opositores. Por outro lado, utilizando os critérios universalistas 

beneficiam a coletividade sem necessariamente excluir determinado grupo, são 

aquelas políticas que procuram atender toda uma coletividade, como por exemplo, 
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oferta de bens e serviços hospitalares para determinada região diante de sua 

comprovada necessidade.  

 O entendimento atual sobre as coligações partidárias é de que, no plano 

nacional deve ser observado os planos estaduais e municipais. As coligações 

proporcionais podem realizar alianças somente com partidos que integram a 

coligação no eixo majoritário, conforme Boletim Informativo da Escola Judiciária 

Eleitoral.   

 Ainda que para Bucci (2006, p. 23), a concepção de políticas públicas tenha 

uma amplitude em sua definição, sendo um conjunto de atos, medidas e ações de 

governo, com metas e resultados precisos, para realizar um direito. Detêm em seus 

arranjos, normas jurídicas sobre as quais incidem os seus respectivos regimes 

jurídicos. 

 

3. O sistema eleitoral no federalismo brasileiro e a interação com as políticas 

públicas 

 O sistema eleitoral é tema que possui diretriz na Constituição Federal 

Brasileira, tratado no artigo 14, parágrafo 9, o qual aduz que é tarefa de todos 

assegurar a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 

econômico ao abuso do poder político. 

 A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de 

Direito no qual “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente” (art. 1º, parágrafo único, da CF/88). 

 Assim, o sentido da democracia está na possibilidade de o cidadão exercer a 

soberania popular, que se concretiza pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto na escolha dos governantes. 

  O voto, que é um direito fundamental do cidadão brasileiro, através do qual o 

cidadão participa e manifesta sua vontade para o poder público. É o instrumento 

eficaz e necessário para eleger os representantes e exercemos efetivamente os 

preceitos da democracia representativa. 

  Em sentido amplo, o processo eleitoral no Brasil diz respeito às fases 

organizativas das eleições, inclusive compreende um breve período posterior. A 

Justiça Eleitoral organiza em nível municipal, estadual e federal. Na esfera federal, 

a Justiça Eleitoral possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
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com sede em Brasília. Em cada estado da Federação e no Distrito Federal há um 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE), bem como juízes e juntas eleitorais para análise 

e julgamento dos conflitos na área eleitoral, conforme suas competências.  

 Embora as etapas de votação, totalização e divulgação dos resultados sejam as 

mais conhecidas, o processo eleitoral possui outras fases muito importantes como 

o cadastro eleitoral, a etapa de candidaturas, a prestação de contas e a logística 

eleitoral. Há ainda, como já mencionado a fase de pós-eleições, que compreende o 

período entre outras atividades, a diplomação dos eleitos. 

 Pelas regras atuais, a Constituição Federal Brasileira consagrou em seu texto 

dois sistemas de representação eleitoral, quais sejam: o majoritário e o proporcional 

de lista aberta. Adota o sistema majoritário, nas eleições para presidente, 

governador, prefeito e senador.  Por esse sistema elege se o candidato que receber 

a maioria absoluta dos votos válidos (mais da metade dos votos apurados, excluídos 

os votos em branco e os nulos). Caso nenhum candidato atinja o número na primeira 

votação, realiza-se um segundo turno entre os dois mais votados. 

 No entanto, as eleições de prefeitos de municípios com menos de 200 mil 

eleitores, exige-se apenas a maioria relativa dos votos (o maior número dos votos 

apurados) e não há segundo turno. 

 No caso de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o sistema 

utilizado atualmente é o proporcional com lista aberta. Este possibilita votar tanto 

no candidato como na legenda. Assim, contabiliza na apuração o total de votos 

obtidos por cada partido, somando os votos de legenda e os votos dos candidatos 

dessa legenda.  

 As vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos por 

cada partido, e a partir disso, os partidos preenchem suas vagas conquistadas com 

seus candidatos com maior votação. Por essa sistemática é possível que um 

candidato com grande número de votos, auxilie na eleição de candidatos de sua 

legenda ou coligação que tenha recebido menos votos. 

 Em todo o processo eleitoral, há mecanismos para garantir a normalidade dos 

pleitos, a segurança do voto e a liberdade democrática. Por esses critérios, o Brasil 

se tornou referência mundial em eleições. 

 Dentre esses critérios, destaca-se o uso da urna eletrônica brasileira, que 

permite as eleições serem totalmente informatizadas e a apuração dos votos ser mais 

rápida.  
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 O principal fundamento do processo eleitoral é a liberdade democrática, que 

apenas se verifica com a legitimidade das eleições, a livre expressão do sufrágio e 

a contenção do abuso de poder.   

 É importante um processo eleitoral íntegro para efetivar a democracia em nosso 

país como enfatiza Velloso (2009, p. 13): 

"Por isso, uma das condições da democracia, das mais importantes, 

é a ‘a existência de um mecanismo apto a receber e transmitir’, com 

fidelidade, a vontade do povo, o que ‘implica antes de mais nada um 

processo eleitoral impermeável à fraude e à corrupção’. Um 

processo eleitoral que conduza aos postos de mando aqueles que 

realmente o povo quer, aqueles que, na verdade, o povo deseja que 

mandem em seu nome, é condição da democracia representativa." 

 

 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma expressiva 

descentralização na distribuição dos tributos e do poder político no Brasil, que 

resultou na institucionalização de valores democráticos, tendo a descentralização 

papel relevante.  

  O federalismo brasileiro, permite certa autonomia das unidades subnacionais, 

mas com dependência dos repasses financeiros do nível central, que sofrem a 

influência das interações políticas. 

 A implantação de políticas públicas, dependem de investimentos financeiros, 

assim as unidades subnacionais com mais recursos financeiros, podem executar de 

maneira mais satisfatória as políticas públicas, interferindo no processo eleitoral, 

tanto regional, como de âmbito nacional.  

 Assim, um grande desafio no federalismo brasileiro é encontrar equilíbrio entre 

a política e as competências administrativas entre os diversos entes públicos que 

compõem a federação, com vistas aos interesses coletivos, desenvolvimento da 

sociedade com redução das desigualdades sociais, tendo como importante 

ferramenta as políticas públicas.  

 Portanto, a formulação de políticas públicas, podem ser estratégia onde as 

políticas distributivas, redistributivas influenciam no processo eleitoral, no 

resultado das eleições e na manutenção da democracia representativa. 



649 

 

 Reciprocamente o processo eleitoral influencia na estruturação das políticas 

públicas, através de escolhas que abarquem o sistema pluralista, edificando estas 

últimas como mais integradas às demandas sociais.  

 

Considerações finais 

 Observando em linhas gerais, o desenvolvimento dos movimentos sociais em 

significativos momentos históricos no Brasil, é possível identificar a interação entre 

a sociedade e o Estado, pois agem em permanente negociação das demandas 

sociais.  

 A pesquisa acadêmica acerca dos limites de competências federativas e 

políticas públicas tem relevância tanto ao poder público, quanto para da sociedade 

brasileira, na realização da responsabilidade social, centrada no exercício da 

cidadania. É também mecanismo de evolução e participação efetiva da comunidade 

acadêmica, no desenvolvimento econômico e social brasileiro. 

 Os protestos populares são demonstrações de insatisfação, mas dentro de uma 

democracia representativa os movimentos sociais não podem ser utilizados como 

justificativa para mudar as regras do sistema, e um importante instrumento de 

mudança política e social, está nas mãos do eleitor, o voto. 

 A insatisfação da população, em um país democrática, deve ser devidamente 

demonstrada na escolha dos seus governantes nas eleições. Dessa maneira, a 

educação é um dos mais importantes instrumentos em uma democracia 

representativa. 
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Mônica Regina Duarte da Cruz980                                                                                 

Universidade do Minho (Portugal) 

 

Sumário: 1. Introdução. 2. A Lei da Criminalidade Informática – 109/91 e a Recomendação 89(9)do 

Conselho da Europa / 3. A Convenção de Budapeste / 4. A Resolução da Assembleia da República 

88/2009 / 5. A Lei do Cibercrime – Lei 109/2009 / 5.1. Os crimes Previstos na Lei do Cibercrime 

e a Aplicação Processual / 6. O Money Muling / 7. Reflexões Finais / 8. Referências Bibliográficas 
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1. Introdução 

 

O presente estudo baseia-se nos crimes cometidos através de sistemas informáticos, os 

chamados cibercrimes. Analisando-se, assim, os tipos de crimes, sua investigação e as medidas de 

punição. 

Sendo abordado, dentro do capítulo de estudo, a evolução desse tipo de crime no Sistema 

Jurídico Processual Português, com um delineamento desde o primeiro ordenamento que preceituava 

acerca do tema, a Lei da Criminalidade Informática – 109/1991, além da reforma estabelecida com a 

Convenção de Budapeste e sua aprovação através da Resolução 88/2009 da Assembleia da República. 

Sendo desta maneira, abordada a promulgação da Lei do Cibercrime – 109/2009, com a descrição 

dos crimes previstos na referida lei e a aplicação processual.  

Ao final especifica o crime do Money Muling que cresce no meio virtual, por ser lucrativo e 

oferecer certa dificuldade para a investigação policial. É um crime que vem sendo praticado com mais 

frequência pelas pessoas, pois ganham dinheiro através da internet e de forma rápida. 

Com o resumo aqui efetuado, percebe-se que o crescimento da tecnologia informática 

contribui de maneira significativa para a ocorrência dos chamados crimes virtuais. A característica 

principal é que os criminosos, sem a necessidade de se expor fisicamente, cometem os delitos e se 

beneficiam com eles através da rede de computadores. 

 

 

                                                        
980 Mestranda em Direito Judiciário pela Universidade do Minho, Portugal, Especialista em Direito Público 

pela Universidade Anhanguera, Brasil, Bacharel pela Universidade Tiradentes em Sergipe, Brasil, 
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2. A Lei da Criminalidade Informática - 109/91 e a Recomendação (89)9 do Conselho da Europa 

 

Em Portugal vigorou a lei da Criminalidade Informática até o final do ano de 2009. Referida 

lei, através dos seus 19 artigos, preceituava acerca de crimes como falsidade e sabotagem informática, 

danos a dados ou programas de informática, o acesso ilegítimo a sistemas ou redes informáticas, 

interceptação e reprodução ilegítima de programa protegido (arts. 4º a 9º).  Bem como, a aplicação 

das penalidades (arts.10º a 17º) e seu processo de liquidação (art. 18º). 

Além disso, definia os seguintes termos informáticos, em seu art. 2º 981 : 

Para efeitos da presente lei, considera-se: 

a) Rede informática - um conjunto de dois ou mais computadores 

interconectados; 

b) Sistema informático - um conjunto constituído por um ou mais 

computadores, equipamento periférico e suporte lógico que assegura o 

processamento de dados; 

c) Programa informático - um conjunto de instruções capazes, quando 

inseridas num suporte explorável em máquina, de permitir à máquina que 

tem por funções o tratamento de informações indicar, executar ou 

produzir determinada função, tarefa ou resultado; 

d) Topografia - uma série de imagens entre si ligadas, independentemente 

do modo como são fixadas ou codificadas, que representam a 

configuração tridimensional das camadas que compõem um produto 

semicondutor e na qual cada imagem reproduz o desenho ou parte dele 

de uma superfície do produto semicondutor, independentemente da fase 

do respectivo fabrico; 

e) Produto semicondutor - a forma final ou intermédia de qualquer 

produto, composto por um substrato que inclua uma camada de material 

semicondutor e constituído por uma ou várias camadas de matérias 

condutoras, isolantes ou semicondutoras, segundo uma disposição 

conforme a uma configuração tridimensional e destinada a cumprir, 

exclusivamente ou não, uma função electrónica; 

f) Intercepção - o acto destinado a captar informações contidas num 

sistema automatizado de dados, através de dispositivos electromagnéticos, 

acústicos, mecânicos ou outros; 

g) Valor elevado - aquele que exceder 50 unidades de conta processual 

penal avaliadas no momento da prática do facto; 

                                                        
981http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334

e7a67774c336470626e52 
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h) Valor consideravelmente elevado - aquele que exceder 200 unidades de 

conta processual penal avaliadas no momento da prática do facto.  

 

Ressaltando-se, ainda que, pessoas singulares, empresas e outras pessoas colectivas eram 

capazes de ser responsabilizadas penalmente por atos cometidos em seu nome ou por seus 

representantes, conforme seu art. 3º. 

Na mencionada lei, dividia-se os crimes informáticos em três grupos: Primeiro – referia-se 

aos típicos crimes informáticos (p.ex.: acesso ilegítimo, interceptação ilegítima). Segundo – aqueles 

em que o computador é utilizado apenas como instrumento para a prática do crime (p.ex.: burla 

informática ou abuso de cartão de crédito). Terceiro – é o que tem a ver com conteúdos na Internet 

(p.ex.: pedofilia ou os direitos de autor sobre conteúdos disponíveis na rede ou sobre programas 

informáticos). 

Sabe-se que, a Lei da Criminalidade Informática fora adaptada após a Recomendação 89(9) 

do Conselho da Europa que trata da criminalidade informática, e estabelece diretrizes para os 

legisladores nacionais acerca do que venham a ser os crimes informáticos, e aconselhava os Estados-

membros a:  

“(...)  

1.Ter em conta, na revisão ou elaboração de legislação, o relatório sobre 

crime informático elaborado pelo European Committee on Crime 

Problems, e em particular, as linhas orientadoras para as legislações 

nacionais. 

2. Comunicar ao Secretariado Geral do Conselho da Europa durante 1993 

quaisquer desenvolvimentos nas legislações nacionais, jurisprudência e 

experiências no ramo da cooperação internacional em relação a 

criminalidade informática. (...)” 982   

 

Além do mais, o Código Penal apesar de também prever crimes de caráter informático, tais 

como: a burla informática (art. 221º), a devassa por meio da informática (artigo 193.º), o abuso sexual 

de crianças - mais especificamente a difusão de pornografia infantil, (alínea d do nº 3 do art. 172º) era 

aplicado de forma subsidiária, conforme art. 1º da Lei 109/91. 

Assim, percebemos que a Lei da Criminalidade Informática versava sobre os meios de 

apuração e penalização de crimes informáticos, contudo sem contemplar um regime jurídico de 

obtenção de prova digital e, por estar em vigor desde 1991, a lei tornou-se desatualizada face ao 

desenvolvimento das novas formas de atuação cibercriminosa. 

 

3. Convenção de Budapeste 

                                                        
982 http://asficpj.org/temas/diversos/congressojust/ana_marques.pdf pag 1. 
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O Conselho da Europa, ao qual Portugal aderiu em 22/09/76, criado com o propósito de 

defesa dos direitos humanos, desenvolvimento democrático e a estabilidade político-social na 

Europa, em 21/09/2001 elaborou a Convenção em Budapeste (Convenção sobre o Cibercrime). A 

mesma foi aberta à assinatura em 23/11/2001 e sua entrada em vigor ocorreu em 01/07/2004.       

A Convenção é um tratado internacional de direito penal e processual penal que define os 

crimes praticados por meio da Internet e as formas de investigação. Tentou harmonizar as várias 

legislações dos países signatários para que o combate contra a cibercriminalidade ocorra da forma 

mais eficaz possível. 

Tem como objetivo criar mecanismos destinados a “proteger a sociedade contra a 

criminalidade no ciberespaço, designadamente através da adopção de legislação adequada e da 

melhoria da cooperação internacional.” 983 

A mesma trata basicamente de violações de direito autoral, fraudes relacionadas a 

computador, pornografia infantil e violações de segurança de redes. 

A preocupação com o crescimento dos crimes no âmbito cibernético fez surgir a Convenção 

do Cibercrime, que tem como objetivo principal proteger a sociedade contra esse tipo de 

criminalidade através de uma legislação internacional, e reconhece que existe a necessidade de 

cooperação entre os Estados e a indústria privada. 

Do texto da Convenção, podemos extrair, ainda, do preâmbulo a preocupação com o 

respeito aos direitos fundamentais do ser humano como os garantidos pela Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa (1950); 

pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU (1966); pela Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989); e pela Convenção da Organização Internacional 

do Trabalho sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil (1999).  

O texto da Convenção define, também, no Capítulo I: Sistema Informático, Dados 

Informáticos, Fornecedor de Serviços e Dados de Tráfego. E preceitua as infrações no Capítulo II, 

secção 1, título 1: Infrações contra confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas 

informáticos e dados informáticos; Título 2: Infrações relacionadas com computadores; Título 3: 

Infrações relacionadas com conteúdo; e Título 4: Infrações relacionadas com a violação do direito de 

autor e direitos conexos. 

Além disso, a matéria relacionada ao Direito Processual Penal está prevista na secção 2 do 

Capítulo II, em seus artigos 14º a 21º: Disposições processuais, condições e salvaguardas; 

Conservação expedita de dados informáticos armazenados, conservação expedita e divulgação parcial 

de dados de tráfego; Injunção; Busca e apreensão de dados informáticos armazenados; Recolha em 

tempo real de dados informáticos e interceptação de dados relativos ao conteúdo. 

                                                        
983 Preâmbulo da Convenção sobre o Cibercrime. 
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Quanto a parte processual preceituada na Convenção temos de acordo com PEDRO 

VERDELHO, ROGÉRIO BRAVO e MANUEL LOPES ROCHA 984:  

Uma das previsões mais importantes da Convenção é a que consta do 

Artigo 14º, que consagra o âmbito de aplicação das medidas processuais. 

Prevê-se a aplicação da Convenção aos crimes que ela define, mas estão 

previstas duas extensões extremamente significativas: por um lado, prevê-

-se que sejam aplicadas a qualquer outro tipo de crime cometido por via 

de um sistema de computadores; por outro, prevê-se que sejam aplicáveis 

à obtenção de prova em forma electrónica, se respeitante a ilícitos 

criminais. 

Porém, quanto a estas duas extensões, o projecto prevê que os Estados 

possam formular reservas. 

Não se afigura haver incompatibilidade desta previsão com a legislação 

nacional, não se afigurando necessária a formulação de qualquer reserva. 

Tanto mais que é o próprio texto da Convenção que prevê que a aplicação 

das disposições processuais deverá observar as condições e salvaguardas 

dos direitos nacionais e dos instrumentos internacionais na área dos 

direitos humanos, bem como a regra da proporcionalidade da medida à 

natureza e circunstâncias da infracção. 

 

Tais autores falam, ainda, acerca das medidas legislativas adotadas por cada país para que as 

suas autoridades competentes possam exigir as informações de dados que se encontram armazenados 

em um computador ou em tráfego, nos casos em que se percebe que estes podem ser alterados ou 

perdidos. Assim dizem “A rapidez na preservação de dados é normalmente imprescindível a qualquer 

investigação, uma vez que se assim não for, pela sua natureza, os dados perder-se-ão”. 985  

O que se sabe é que a nova lei do cibercrime define um regime processual específico não só 

para crimes informáticos, mas também para quaisquer outros crimes, desde que praticados “por meio 

de um sistema informático”. 

 

4. A Resolução da Assembléia da República 88/2009 

 

A resolução da Assembleia da República 88/2009 de 15 de setembro aprovou a Convenção 

do Cibercrime adotada em Budapeste em 2001, porém fazendo ressalva quanto à Extradição prevista 

ao nº 5 do art 24º. 

 

                                                        
984 ROCHA, Pedro Verdelho, Rogério Bravo e Manuel Lopes: Leis do Cibercrime. Vol I. Ed. Direito das 

Novas Tecnologias. 2003. Pag 15. 
985 Op. Cit. Pag 16. 
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“Artigo 1.º 

Aprovação 

Aprova a Convenção sobre o Cibercrime, adoptada em Budapeste em 23 

de Novembro de 2001, cujo texto, na versão autenticada na língua inglesa, 

assim como a respectiva tradução para a língua portuguesa, se publica em 

anexo. 

Artigo 2.º 

Reserva 

No momento da ratificação da Convenção sobre o Cibercrime, adoptada 

em Budapeste em 23 de Novembro de 2001, a República Portuguesa 

formula a seguinte reserva ao artigo 24.º, n.º 5: 

«Portugal não concederá a extradição de pessoas: 

a) Que devam ser julgadas por um tribunal de exceção ou cumprir uma 

pena decretada por um tribunal dessa natureza; 

b) Quando se prove que são sujeitas a processo que não oferece garantias 

jurídicas de um procedimento penal que respeite as condições 

internacionalmente reconhecidas como indispensáveis à salvaguarda dos 

direitos do homem, ou que cumprirem a pena em condições desumanas; 

c) Quando reclamadas por infracção a que corresponda pena ou medida 

de segurança com carácter perpétuo. 

Portugal só admite a extradição por crime punível com pena privativa da 

liberdade superior a um ano. 

Portugal não concederá a extradição de cidadãos portugueses. 

Não há extradição em Portugal por crimes a que corresponda pena de 

morte segundo a lei do Estado requerente. 

Portugal só autoriza o trânsito em território nacional de pessoa que se 

encontre nas condições em que a sua extradição possa ser concedida.» 

Aprovada em 10 de Julho de 2009. 

O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.” 

 

5. A Lei do Cibercrime -  Lei 109/2009 

 

Após anos de estudos acerca dos crimes praticados no âmbito cibernético, com a aprovação 

da Convenção de Budapeste e sua ratificação por meio da Resolução de 88/2009, define-se, no 

ordenamento jurídico português, uma compilação que trata especificamente dos Cibercrimes. 

A Lei do Cibercrime traz inovações importantes para o Direito Português, pois preceitua de 

forma concreta sobre crimes que antes eram vistos como uma inovação. Assim, com a lei criou-se 

ferramentas processuais direcionadas à criminalidade informática e aos sistemas informáticos. Além 
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disso, definiu-se também uma proteção aos direitos de autor e direitos conexos através da internet, 

com possibilidade de investigação e constatação efetiva. 

Desta forma, a lei veio preencher uma lacuna que existia no sistema processual penal 

português, providenciando aos órgãos de polícia criminal os meios necessários, não só para o 

combate dos “cibercrimes”, mas também para garantir o combate contra a criminalidade informática 

em geral. 

Apesar de a nova lei revogar a Lei da Criminalidade Informática, conforme art. 31º, manteve 

algumas normas penais e somente adequou o ordenamento jurídico português às exigências 

internacionais e nacionais, introduzindo alguns novos tipos de condutas delituosas. 

Desta forma, quanto ao caráter processual, inovou quando inseriu de forma explícita ao 

ordenamento jurídico um regime específico para a obtenção da prova digital (art. 11º). Contudo, 

muitos destes meios de obtenção são uma adaptação dos meios tradicionais de prova previstos no 

Código de Processo Penal, porém inseridos ao ambiente digital. 

Ressaltando-se que, não revogou expressamente o art. 189º, nº 1 do CPP, que versa sobre a 

aplicação do regime das escutas telefônicas “às conversações ou comunicações transmitidas por 

qualquer meio técnico diferente do telefone, designadamente correio electrónico ou outras formas 

de transmissão de dados por via telemática, mesmo que se encontrem guardadas em suporte digital, 

e à intercepção das comunicações entre presentes”. 

 

5.1. Os crimes previstos da Lei do Cibercrime e a aplicação processual 

 

Os crimes previstos na Lei do Cibercrime estão elencados dos art. 3º ao 8º. 

O artigo 3º prevê a modalidade da falsidade informática, que ocorre quando o agente de 

forma intencional introduz, modifica, apaga ou suprime dados informáticos produzindo dados ou 

documentos falsos com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para finalidades 

relevantes como se verdadeiros fossem. 

O delito de dano relativo a programas ou outros dados informáticos, previsto do art. 4º, é 

aquele em que o agente sem permissão legal ou autorização do proprietário, apaga, altera, destrói, 

danifica, suprime ou torna não utilizável ou não acessível programas ou dados informáticos alheios.  

Já a sabotagem informática, prevista no art. 5º, ocorre quando o agente sem permissão legal 

ou autorização do proprietário, entrava, impede, interrompe ou perturba o funcionamento do sistema 

informático através de introdução, transmissão, deterioração, danificação, alteração, apagamento, 

impedimento do acesso ou supressão de programas ou de dados informáticos. 

O crime de acesso ilegítimo está previsto no art. 6º e acontece quando o agente sem 

permissão legal ou autorização do proprietário acede a um sistema informático. 

A interceptação ilegítima, prevista no art. 7º, é aquele em que o agente sem permissão legal 

ou sem autorização do proprietário, através de meios técnicos, intercepta transmissões de dados 

informáticos que se processam no interior de um sistema informático.  
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Por fim, o crime de reprodução ilegítima de programa protegido previsto no art. 8º, ocorre 

quando o agente, de forma ilegítima, reproduz, divulga ou comunica ao público um programa 

protegido por lei. 

Estes crimes podem ser promovidos de diversas maneiras: disseminação de vírus que 

coletam e-mails para venda de mailing; distribuição de material pornográfico; fraudes bancárias; 

violação de propriedade intelectual e direitos conexos; ou transferências bancárias de valores 

adquiridos de forma ilícita, o chamado “Money Muling”. 

A aplicação processual para investigação e aplicação das penalidades estão previstas a partir 

do art. 11º que preceitua a aplicação das regras aos crimes previstos na lei do cibercrime, crimes 

cometidos por um sistema informático ou àqueles que necessita do recolhimento de prova em 

suporte eletrônico (prova digital).  

O art.12º dispõe sobre a possibilidade de a autoridade judiciária ordenar que se preservem 

os dados informáticos armazenados ou dados de tráfego dos quais haja receio de perda, alteração ou 

indisponibilidade. O nº 2 do mesmo artigo diz que “A preservação pode também ser ordenada pelo 

órgão de polícia criminal mediante autorização da autoridade judiciária competente ou quando haja 

urgência ou perigo na demora,...” 

A injunção disposta no art. 14º, nada mais é do que a imposição para apresentação ou 

concessão do acesso a dados, pois sendo necessário para à produção de provas “...a autoridade 

judiciária competente ordena a quem tenha disponibilidade ou controlo desses dados que os 

comunique ao processo ou que permita o acesso aos mesmos, sob pena de punição por 

desobediência.”   

A pesquisa e apreensão de dados informáticos estão elencados nos artigos 15º e 16º da Lei. 

Quando a obtenção de dados informáticos for necessária à produção de prova, a autoridade judiciária 

autoriza, por despacho, a pesquisa no sistema informático. Apreensão é “no decurso de uma pesquisa 

informática ou de outro acesso legítimo a um sistema informático, forem encontrados dados ou 

documentos informáticos necessários ..., a autoridade judiciária competente autoriza ou ordena por 

despacho a apreensão dos mesmos”. 

Os artigos 17º e 18º são exceções, pois tratam de apreensão de provas somente através do 

correio eletrônico e interceptação de comunicações com a possibilidade de recolha de provas em 

suportes eletrônicos quando os crimes se encontrarem previstos no art. 187º do CPP – 

“interceptações telefônicas”.  

 

6. O “Money muling” 

 

Uma nova tendência no mundo dos crimes virtuais é o chamado “money muling” - “mulas 

de dinheiro”. Nesse tipo delituoso, o criminoso recruta as mulas utilizando diferentes métodos 

informáticos (redes sociais, email, anúncios de emprego ‘quase legítimos” em páginas da internet, 

aplicativos de mensagens instantâneas, anúncios com oportunidades de ganhar dinheiro pela 
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internet). A maior parte dos recrutados são homens entre 18 e 34 anos, desempregados, estudantes, 

pessoas com dificuldades financeiras e os imigrantes recém-chegados ao país. 

Entretanto, o que ocorre é o que estes criminosos roubam dinheiro online através de pishing, 

ataques de malware, fraudes em compras online, clonagem de cartões de crédito. Muitas vezes criam 

um website idêntico ao original para que roubem as informações das vítimas assim que estas digitam 

seus dados na página virtual, e posteriormente resgatam os valores roubados através das 

transferências ilegais. 

As “mulas de dinheiro” são usadas para despistar transferências de dinheiro internacionais 

que tiveram origem em atividades ilícitas. 

O crime de “money muling” envolve sempre vários países ( país onde vive a vítima inicial 

do phishing ou dos ataques de malware, o país do correio de dinheiro e o país do autor do crime). 

Dificultando assim, o trabalho da polícia na investigação das condutas e quem são os beneficiários 

finais. 

A atividade de “money muling” é altamente lucrativa, pois entre o criminoso que pratica o 

delito pela internet (rouba dados financeiros) e a mula, existem dois ou três intermediadores. Sendo, 

portanto, uma atividade que dificulta a ação da polícia judiciária. 

Após a arrecadação do dinheiro das vítimas, que o criminoso lhe enviou, a mula transfere, 

através de Western Union ou outra empresa do gênero, o dinheiro obtido de forma ilegal entre 

diferentes contas, muitas vezes em diferentes países, em nome de várias pessoas.  

E, em muitas vezes recebe o dinheiro em sua própria conta, retira e entrega ao criminoso, 

ficando com uma porcentagem como comissão pelo trabalho realizado.  

Ressalte-se que, essas pessoas utilizadas como transferidores de dinheiro não são tratadas 

como vítimas, apesar de não participar diretamente da conduta delituosa. Elas respondem juntamente 

com os criminosos diretos, ou seja, mesmo não estando envolvidas no crime que originou o ganho 

do dinheiro elas respondem criminalmente. 

Desde 2011, a crise financeira que se instalou em Portugal fez crescer a possibilidade de 

recrutamento de pessoas para serem mulas de dinheiro.  

Podemos citar como exemplo, a mega-operação desencadeada pelo Centro Europeu de 

Cibercrime (EC2) da Europol no mês de Novembro de 2016. A Europol, juntamente com 

autoridades judiciais de 18 países europeus e o FBI, desarticularam e detiveram 178 pessoas suspeitas 

de desvio de 23 milhões de euros pela internet. Em Portugal, a operação foi executada pela Polícia 

Judiciária. Acerca da operação, temos 986: 

“A Operação Europeia Money Mule é um exemplo de sucesso da 

cooperação entre entidades públicas e privadas”, reconhece Steven 

Wilson, diretor do Centro Europeu de Cibercrime da Europol, num 

                                                        
986 http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-11-23-Megaoperacao-europeia-que-envolve-Portugal-

apanha-580-mulas-a-lavar-dinheiro-na-internet 
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comunicado divulgado esta terça-feira. “Os resultados da operação 

mostram que existe uma relação muito forte entre o cibercrime e as 

transferências ilegais que foram identificadas. O trabalho conjunto das 

forças policiais, dos tribunais e do Ministério Público permite desmantelar 

estas redes complexas de branqueamento de capitais.” 

 

7. Reflexões finais  

 

Os crimes virtuais no ordenamento jurídico português estão sendo cada vez mais averiguados 

e monitorados rigorosamente pelas autoridades policiais e judiciais. 

O crescimento das atividades delituosas no âmbito dos sistemas informáticos, como a 

pornografia infantil, as arrecadações financeiras ilícitas, a captação de informações da vida intíma das 

pessoas, vem sendo objeto de investigação da polícia judiciária portuguesa a fim de que os criminosos 

virtuais comecem a ser erradicados do sistema delitivo nacional. 

Com o estudo desse tema, percebemos que a preocupação com o crescimento dos delitos 

virtuais encabeçou discussões a nível internacional, sendo tema principal do Conselho da Europa em 

2001, havendo, desta maneira, a compilação de uma legislação específica acerca do tema -  a Lei 

109/2009 – Lei do Cibercrime.  

Deste modo, saliente-se que, os meios eletrônicos e o sistema virtual deixou de ser uma porta 

para o cometimento de crimes “não puníveis”, isto porque o ordenamento jurídico nacional e 

internacional avança e se especializa da mesma maneira que o crescimento tecnológico.  
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01. INTRODUÇÃO 

Quando fala-se em democracia, a priori, a primeira referência vem acerca da 

terminologia em sua origem: demokratía, em que “demo” significaria “povo”e “kratos”, 

“governo”. Em sendo assim, democracia é definida como governo do povo e para o povo.  

Acerca das discussões liberais desde os Seculos XVII e XVIII, que resultaram nos 

ideias socialistas e liberais, as questões da representatividade e da participação social foram 

fomentadas. Na oportunidade, os ditos regimes liberais-democráticos surgiram como forma 
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de governo, a reconhecer direitos e garantias fundamentais da cidadania, dentre os quais os 

direitos políticos.  

Acerca da participação social, há que se fazer menção a obra de Norberto Bobbio, 

quando menciona:  

“A participação é também redefinida como manifestação daquela liberdade particular 
que indo além do direito de exprimir a própria opinião, de reunir-se ou de associar-
se para influir na política do país, compreende ainda o direito de eleger representantes 
para o Parlamento e de ser eleito.” (BOBBIO, 1990, p.324)  

Representação e participação são questões que estão no cerne das discussões da 

contemponeidade acerca da democracia. Há as severas criticas que mencionem a falência do 

sistema representativo e a necessidade imediata de assunção da democracia direta. Há 

também os doutrinadores que entendam a importância da do sistema representativo, aliado 

aos mecanismos participação social como forma de consolidação da democracia. Neste 

diapasão, a tornar exemplificativo, pode-se mencionar que o jurista brasileiro Paulo 

Bonavides leciona por muitas vezes acerca de um sistema não representativo, com a 

participação direta do cidadão na tomada das decisões.  

Entretanto, na conjuntura estatal brasileira, fortalecer a representação politica e 

implantar mecanismos de participação social é uma das soluções mais adequadas que foram 

encontradas pelos defensores da democracia participativa.  

Junger Habermas, conforme será visto e melhor discutido em seguida, quando 

oportuno, discorre acerca da consolidação da “esfera politica da opinião pública” como 

espaço de formação de consenso e deliberação política, partindo de um discurso racional. A 

democracia participativa, nas palavras de Habermas, a “politica deliberativa” propõe o 

fortalecimento do diálogo entre o Estado e a sociedade através da articulação procedimental 

de instâncias de representação com os mecanismos de participação social em arenas públicas.  

Desta forma, o presente trabalho abordará a importância da participação social 

como mecanismo democrático e expressão da cidadania objetivando o fortalecimento da 

sociedade no Estado Democratico de Direito.  

02. ESFERA PUBLICA NAS LIÇÕES DE HABERMAS  

O filósofo alemão Jurgen Habermas, em obra de sua autoria intitulada “Mudança 

Estrutural da Esfera Pública”989 pôs-se a analise da esfera pública enquanto categoria 

histórico-normativa, com investigação acerca da estrutura e as funções da esfera pública 

burguesa, descrevendo seu surgimento, triunfo e declínio. Ainda, ao analisar as 

transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas, e suas implicações dos debates e 
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discussões acerca assuntos públicos, Habermas identificou o desenvolvimento para a 

configuração histórica das esferas pública e privada na sociedade européia dos séculos XVI 

ao XIX.  

A mencionada obra Mudança discorre também o processo a falência do modelo de 

esfera pública por ele descrito, a partir da sua inversão estrutural causada pela transformação 

do Estado Liberal de Direito em Estado do Bem-Estar Social, bem como e pelo 

desenvolvimento dos meios de comunicação de “massa” (tornando as muito tênues as linhas 

de divisão entre a res publica e a res privada), de forma que possibilitou a ascensão da 

burguesia com seus interesses particulares ao poder político, e passando a fazer uso da 

maquina publica em seu favor, furtando-lhe seu sentido original. Ele também identificou o 

rápido avanço levou ao declínio da noção burguesa de esfera pública.  

Em O Pensamento Pós-Metafísico990 , Habermas discorre acerca de sua Teoria do 

Agir Comunicativo e faz a distinção entre agir e falar. Segundo o autor, o falar é o ato por 

meio do qual um falante deseja chegar a algum entendimento sobre algo do mundo com 

outro falante; corresponde, portanto, a uma ação de entendimento. Enquanto que o agir 

corresponderia à atividade não-linguística, orientada para um fim, por meio da qual um ator 

intervém no mundo, a fim de realizar fins propostos, empregando meios adequados.  

Pela Teoria de Agir Comunicativo, apenas o agir comunicativo se submete aos 

critérios públicos da racionalidade do entendimento, de forma a legitimidade à vida pública. 

Assim, tem-se que a esfera pública seria a o espaço de formação da vontade coletiva, do 

confronto dos diversos sujeitos da sociedade. Habermas, então, considera o potencial 

político das práticas comunicativas.  

Assim, são postas algumas considerações das sociedades contemporâneas, sendo 

que vê-se que não há uma reunião da totalidade os cidadãos ao mesmo tempo e no mesmo 

lugar para debaterem assuntos de interesse comum. Então, o processo de debate, quando há, 

é disperso e descentralizado, ocorrendo em diferentes “arenas” (denominação habermasiana) 

espalhadas pela sociedade. Pode-se falar que são teias discursivas em que públicos diferentes 

se reúnem para debaterem temas de interesse coletivo, de forma que opiniões são conferidas, 

postas e sobrepostas e posições, confrontadas. A partir de então, que é construído um 

cenário propicio à formação das vontades e a construção da legitimidade para o exercício do 

poder político. 
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03. DEMOCRACIA, DEMOCRACIA DELIBERATIVA E DELIBERAÇÃO 

PUBLICA  

Por democracia, das lições de Norberto Bobbio, “entende-se uma das várias formas 

de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, 

mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas, 

como a monarquia e a oligarquia”. Infere-se que a democracia adquire um significado formal, 

representando um “método ou um conjunto de regras de procedimento para as constituições 

de Governo e para a formação das decisões políticas (ou seja, das decisões que abrangem a 

toda uma comunidade) mais do que uma determinada ideologia.”  

Desta forma, do filosofo politico, e porque não historiador de pensamento, 

Norberto Bobbio, em sua sempre postura de pensar ética valorativa politicamente militante, 

da sua obra “O Futuro da democracia”, defende a democracia formada por um conjunto de 

regras de forma que a regra da maioria seria apenas um elemento utilizado para o cálculo dos 

votos em uma democracia real. Assim, por conta da complexidade da sociedade nos Estados 

Modernos, impossível seria a instalação de uma democracia direta, momento em que então 

a representatividade do poder torna-se-ia necessária.  

Neste diapasão, do modelo de democracia de Bobbio, sustenta-se que os 

representantes eleitos não poderia estar vinculados a interesses particulares, portanto sendo 

vedado o exercício de mandatos imperativos. Entretanto, verifica-se a violação do preceito 

retro quando atrelados os representantes a interesses próprios e articulares dos grupos 

partidários a que estão filiados.  

Ao mencionar a tipologia da Democracia, como ponto precípuo à presente 

pesquisa, a Democracia Deliberativa leva em consideração o consenso qualitativo, 

racionalmente motivado e controlado, privilegiando a qualidade das decisões tomadas num 

Estado Democrático, dando especial ênfase à deliberação. É posta como uma forma de 

exercício da razão prática, merecendo especial relevo no processo a Argumentação, tendo 

sempre em vista o alcance do bem comum.  

Joshua Cohen, a partir da sua teoria de democracia deliberativa, e aproveitando 

criticamente as contribuições da ideia de democracia de Habermas para ampliar seus 

apontamentos, que a deliberação almejaria alcançar um consenso racionalmente motivado, a 

encontrar razões convincentes a todos aqueles comprometidos em atuar para a produção de 

resultados, decorrentes estes de um processo livre e racional de avaliação de alternativas entre 

iguais.  
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Assim posto, o conceito de democracia tem sido revisitado por doutrinadores das 

mais diferentes áreas teóricas de estudo, submetendo-o a contundentes questionamentos na 

busca de uma melhor compreensão seja este como forma de governo, como norteador de 

práticas sociais (a contemplar as demandas por participação, a diversidade de grupos e de 

interesses, a busca pela justiça social).  

O que em certos estudos e momentos vem à tona, é que as instituições da 

democracia representativa têm se mostrado insuficientes para expressar a vontade de todos, 

dando azo às demandas de participação social nos processos de tomada de decisões, 

fomentando a polêmica idéia de permuta da democracia representativa pela democracia 

direta.  

A discussão sobre as formas diretas da democracia, e os momentos de exigência do 

crescimento da demanda por participação direta nos processos decisórios, mesmo que 

articulada em consonância com os mecanismos de representatividade, também tem sido 

fomentada pelas críticas às formas e procedimentos da democracia representativa. Vê-se uma 

inquietude que vista ultrapassar a forma meramente procedimentalista, com vistas a 

contemplar o cerne da democracia, de um poder do povo e para o povo.  

Estas abordagens, mantem o procedimento como resposta ao problema da 

democracia, sendo este como forma do cidadão viver em sociedade, e aperfeiçoamento da 

convivência humana e das relações interpessoais. Entende-se então que o cerne da questão 

é que a democracia é forma procedimental de conversação harmônica entre sociedade e 

Estado. 

Partindo das formulações acerca da esfera pública, Habermas revigora o conceito 

de democracia, defende a noção de publicidade como condição para gerar nova gramática da 

sociedade, postula um princípio de deliberação e introduz, assim, no debate democrático um 

procedimentalismo societário e participativo, amparado na pluralidade humana. 991  

A política deliberativa, por Habermas, depende da institucionalização dos processos 

e dos pressupostos comunicacionais, e também do jogo entre deliberações institucionalizadas 

e opiniões públicas que se formaram de modo informal, que implicam no reconhecimento 

de uma sociedade descentrada. A intersubjetividade de processos de entendimento ocorreria, 

portanto, através de procedimentos democráticos ou na rede comunicacional de esferas 

públicas políticas.  

Neste caminho, da ampliação da compreensão do processo democrático, a levar 

consideração a pluralidade das formas de vida, diga-se de relação social, o conceito de 
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democracia deliberativa consolida-se como uma nova abordagem teórica, com preocupações 

com as formas e as possibilidades de construção da democracia. 

No cenário brasileiro, estudos acerca da democracia e deliberação publica tem 

despontado da autoria de Leonardo Avritzer, enquanto memorável teórico. Obras como 

“Teoria democrática e deliberação pública”, “Teoria Crítica, democracia e esfera pública: 

concepções e usos na América Latina”, e a mais recente “Impasses da Democracia no Brasil”, 

nos fazer refletir acerca do cenário atual do Estado e seu exercício de Poder.  

Na teoria democrática, conforme “alguns autores têm utilizado o termo com o 

significado de um processo no qual um ou mais agentes avaliam as razões envolvidas numa 

determinada questão (Habermas, 1994; Cohen, 1989); outros autores utilizam o termo tendo 

em vista o momento no qual o processo de tomada de decisão ocorre (Rousseau, 1968; 

Schumpeter, 1942; Rawls, 1971).”992  

Das reflexões de Avritzer, a concepção decisionística do termo, cujas origens advém 

de Rousseau e foi prevaleceu por mais de dois séculos, tem cedido uma concepção outra 

amparada na idéia de “um processo de discussão e avaliação no qual os diferentes aspectos 

de uma determinada proposta são pesados.”993  

Nessa concepção, todos os atores sociais, objeto do discurso no processo de 

decisão ou interessados neste, trocam seus argumentos publicamente e racionalmente, no 

intuito de prestar uma colaboração construtiva ao processo de produção de decisões mais 

justas e razoáveis. Assim, bem posto resta a importância do debate entre as partes, a 

apresentação de argumentos e a busca de convencimento recíproco dos envolvidos.  

Enquanto marco teórico, Habermas tem que a legitimidade do poder político é 

conferida pela vontade coletiva, que formada nas esferas públicas, advém da expressão de 

opiniões e argumentos dos indivíduos de forma racional na busca do melhor entendimento. 

Nessa perspectiva, de democracia centrada no discurso, o procedimento é interessante a 

conciliar os interesses e o alcance do bem-comum.  

Seria desse processo discursivo que enseja a opinião pública capaz de influenciar e 

direcionar o poder político no processo de decisão, entretanto, sem confundir a discussões 

racionais e esta comunicação com o cidadão, com o poder político-administrativo. 

 “Essas comunicações destituídas de sujeito – que ocorrem dentro e fora do 
complexo parlamentar e de suas corporações – formam arenas nas quais pode 
acontecer uma formação mais ou menos racional da opinião e da vontade acerca de 
matérias relevantes para toda a sociedade e necessitadas de regulamentação. O fluxo 
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comunicacional que serpeia entre formação pública da vontade, decisões 
institucionalizadas e deliberações legislativas, garante a transformação do poder 
produzido comunicativamente, e da influência adquirida através da publicidade, em 

poder aplicado administrativamente pelo caminho da legislação.” 994  

Há que se dissociar o processo de deliberação pública que fundamenta o conceito 

de democracia deliberativa nesta discorrido, visto que ainda que a democracia deliberativa 

possa ser fonte de construção de inteligibilidade social, submetendo-os ao crivo da 

publicidade, esta não se caracterizaria pela troca argumentativa possa se sustentar 

publicamente, como o processo deliberativo, pautado na construção de estratégias e 

procedimentos governativos.  

Assim, a construção de Habermas do modelo discursivo considera que os atores da 

sociedade civil desempenham um papel limitado, qual seja o de influenciar os processos 

decisórios. Nota-se que não se considera viável a que a sociedade civil assuma um poder 

efetivo nos processos deliberativos, de forma que se vislumbra o poder comunicativo, mas 

não o político/administrativo.  

Por fim, esta concepção recebe críticas de perspectiva deliberacionista, que 

redesenha papéis assumidos pela sociedade civil, a pressupor que o Estado não possui a todas 

os conhecimentos necessárias para a tomada de uma decisão mais justa, adequada e efetiva 

e, portanto, tem de considerar a contribuição dos cidadãos/individuos, enquanto atores 

sociais.  

Um elemento central dos arranjos deliberativos, refere-se à garantia das 

diversidades e peculiaridades dos indivíduos em oposição à noção de unidade do Estado e a 

universalidade do cidadão. A participação social como forma de contribuição na garantia de 

desenvolvimento isonômico ante as peculiaridades de cada povo torna-se ainda mais clara 

quando traz-se à tona a tese de desenvolvimento traçada por Amartya Sem, segundo o qual 

o desenvolvimento consiste em um processo de alargamento das liberdades reais de que as 

pessoas gozam (SEN, 2010). Ao ser humano e aos povos é sine qua non a participação e a 

voz no cenário em questão, vez que não são meros figurantes tangentes, mas sim os sujeitos 

de direito em foco, para os quais se encerram todos os objetivos traçados nos Ordenamento 

Juridico.  

Os espaços de deliberação pública consideram que a inovação institucional depende 

da experimentação de resultados. Considerando os pressupostos do modelo discursivo de 

democracia e as características dos espaços deliberativos, as conferências nacionais realizadas 

                                                        
994 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e a validade, vol 2. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro: 1997. p. 22. 



669 

 

no Brasil são compreendidas como arranjos próprios para a realização de deliberação, 

contribuindo para o aprofundamento da democracia, a exemplo de um cenário que 

possibilite a apresentação de razões e argumentos minoritários não contemplados pelas 

decisões governamentais, criando espaço para que o Estado também coloque seus 

argumentos e justificativas. 

 

 

04. A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO 

DE UM ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO  

Assevera Marielza Oliveira que a maior riqueza de um país é o povo que ali vive, de 

forma que quanto maiores forem suas capacidades de escolherem livremente, de liberar seu 

potencial, mais desenvolvido este país será (OLIVEIRA, 2006. p.02). Destaca-se, assim, a 

relevância que tem o aspecto da participação para o desenvolvimento. E quanto maiores 

forem suas capacidades de escolherem livremente, de liberar seu potencial, mais 

desenvolvido este país será.  

Reconhece-se em a capacidade de toda pessoa significar realidades, como uma ideia, 

inclusive, de emancipação humana. Das facetas traduzidas em Direitos Humanos, a 

participação social é elemento essencial para a garantia e efetivação do desenvolvimento 

humano sustentável, na medida em que tais direitos são uma instância de luta libertadora por 

uma dignidade (RÚBIO, 2014).  

A participação social surge então como processo que objetiva a autopromoção 

como forma de superação da situação assistencialista, à realização da cidadania e ao exercício 

democrático por meio do qual se participa e vivencia a construção e transformação política 

e social da sociedade (DEMO, 1988, p. 66-79).  

 

4.1. O Estado Democrático De Direito 

Das três formas modernas de Estado (Liberal, Social e Democrático), o Estado 

Democrático de Direito, segundo Bolzan de Morais, “tem um conteúdo transformador da 

realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada 

das condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de 

concretização de uma vida digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador 

da participação pública quando o democrático qualifica o Estado, que irradia os valores da 

democracia sobre os seus elementos constitutivos e, pois, também sobre a ordem jurídica”.995  

                                                        
995 BOLZAN de MORAIS, José Luis. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais. O Estado e o 
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Em consonante linha de pensamento o ilustre José Afonso da Silva, que preleciona 

acerca do Estado Democrático:  

“Este se funda no princípio da soberania popular, que „impõe a participação efetiva 
e operante do povo na coisa pública, participação que não se exaure, como veremos, 
na simples formação das instituições representativas, que constituem um estágio da 

evolução do Estado Democrático, mas não seu completo desenvolvimento‟. Visa, 
assim, a realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos 
fundamentais da pessoa humana”.996  

Assim, José Afonso da Silva, bem descreve que a democracia, como realização de 

valores (igualdade, liberdade e dignidade da pessoa) de convivência humana, é conceito mais 

abrangente que o de Estado de Direito, que surgiu como expressão jurídica da democracia 

liberal, visto que “o Estado democrático de Direito concilia Estado democrático e Estado de 

Direito, mas não consiste apenas na reunião formal dos elementos desses dois tipos de 

Estado. Revela, em verdade, um conceito novo que incorpora os princípios daqueles dois 

conceitos, mas os supera na medida em que agrega um componente revolucionário de 

transformação do status quo.”997 

O principal aspecto desta concepção de Estado encontra-se revestido nas figuras 

da democracia, dos atores sociais e da participação popular. Pode-se dizer, portanto, que o 

Estado Democrático agrega idéias liberais e sociais, a fim de garantir as condições de vida ao 

cidadão, enquanto individuo, e à comunidade, em seu aspecto coletivo-relacional. 

Para o tema ventilado, não se pode deixar de mencionar as lições de Canotilho, de 

forma que o que legitima um Estado Democrático de Direito é “uma ordem de domínio 

legitimada pelo povo”998. Neste toar, o Estado Democrático, tem o cerne social, mas é 

institucionalizado e instrumentalizado através da Lei. A equidade apresentada, em prol do 

bem estar comum, por esta forma de Estado é indissociável, não se perdendo no 

individualismo ou nos interesses de um determinado grupo.  

 

4.2. A Participação Social, Democracia e Legitimidade no sistema brasileiro. 

A participação dos indivíduos, enquanto atores sociais, na esfera pública, debatendo 

e deliberando acerca de questões coletivas que dizem respeito às suas vidas, está associada às 

ideias de cidadania, de democracia e da política. Além dos princípios de igualdade e de 

                                                        
Direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. p. 70/71. 

996 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 
121. 

997 SILVA, José Afonso da. O Estado Democrático De Direito. Revista dos Tribunais, vol. 635. Set. 1988. 
Doutrinas essenciais de Direito Constitucional. Pg. 15-34. 

998 CANOTILHO, J. J. Gomes – Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4 ª edição, Editora 
Almedina, p. 98. 
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liberdade, o ideal democrático pressupõe também a ideia de ação, de participação, co-

responsabilidade e interação entre diferentes sujeitos (Ciconello & Moroni, 2005, p. 31).  

O processo de (re)construção democrática no Brasil apresenta algumas 

peculiaridades próprias que emergem, inicialmente, da luta contra o instalado regime militar 

empreendida pela sociedade civil e, na qual, os movimentos sociais tiveram um importante 

papel. O momento propiciou, apesar da repressão empreendida, o surgimento de 

organizações sociais, que almejavam melhorias nas áreas da saúde, educação, entre outras.  

Entre as décadas de 70 e 80 marcou o surgimento das Comunidades Eclesiais de 

Base , a refundação da União Nacional dos Estudantes, entre outros. Foi o momento incial 

à ascensão das lutas populares que se expressavam tanto em manifestações de massa como 

em organizações próprias.  

Segundo Avritzer999, foi um momento de ampliação da esfera pública no Brasil, com 

o crescimento e força de expressão de associações civis, da mudança do pensamento social 

em relação aos direitos e deveres, e o despontar do diálogo para com o Estado.  

Na década de 1980, os movimentos da sociedade fomentaram um momento de 

abertura política, mesmo que com limitações do regime democrático representativo, 

buscando rajadas nos referenciais teóricos de “democracia participativa” ou “democracia 

deliberativa”, a fim de contribuir para a com os novos anseios. 

 A Constituição Federal de 1988 é, então, o marco formal para o processo de 

alargamento da democracia, com a criação de espaços públicos e a tão almejada participação 

social nos debates em formulação de políticas públicas. A chamada Constituição Cidadã 

institucionalizou a participação social nos preceitos constitucionais do Brasil, a exemplo do 

que foi posto no artigo quatorze no texto constitucional. A participação direta foi prevista, 

em vias de referendo, plebiscito e iniciativa popular. E, a democracia participativa, como 

representação paritária de representantes governamentais e da sociedade civil, nos Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas, nos diferentes níveis de governo. Deve-se mencionar também 

a previsão de audiências e consultas publicas.  

Nos anos 90, das palavras de Marco Aurelio Nogueira (2011, p. 43), “o Brasil 

consolidou e organizou institucionalmente seu compromisso com o regime democrático, 

possibilitando a vigência de um amplo regime de liberdades e direitos”. Nesse ínterim, fora 

vista um reforma político-administrativa, denominada por Bresser Pereira (1998) como a 

reforma para a cidadania. Em seus termos, “a reforma gerencial da administração pública, 

                                                        
999 AVRITZER, L. O orçamento participativo: as experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte. In 

Dagnino, E. (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002 
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que tem início em 1995 está voltada para a afirmação da cidadania no Brasil, por meio da 

adoção de formas modernas de gestão no Estado brasileiro, que possibilitem atender de 

forma democrática e eficiente as demandas da sociedade” (PEREIRA, 1998, p. 17).  

A partir de então, ocorre a institucionalização de arranjos destinados a fomentar a 

participação da sociedade, sob formatos e características próprios, tanto no âmbito do 

governo nacional, como em escala local. Nessa perspectiva, das experiências de participação 

social, dentre os mecanismos de participação conquistados destacam-se os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas, os dispositivos de Iniciativa Popular de Lei, o Referendum, o 

Plebiscito, as Audiências Públicas, o e o próprio fato de estar expresso textualmente na 

Constituição que “todo poder emana do povo, podendo ser exercido direta ou indiretamente 

através de seus representantes”.  

Vê-se na realidade contemporânea brasileira, os espaços largos conferidos à 

participação social em grande parte das políticas sociais. É evidente que o Estado 

Democrático possui uma série de diferenças no que tange à participação dos indivíduos em 

sua (re)construção, já que pretende a participação da totalidade dos indivíduos e não 

meramente de um único e determinado setor. Se assim o fosse, o caráter democrático deixaria 

de existir, o que derrubaria de logo o modelo de Estado e as suas premissas. Neste diapasão, 

“na verdade, fica patenteado desde o berço de nossa civilização, que tanto o poder político 

como as leis que regem as relações sociais são forjados pelo espírito objetivo humano (...)” 

(LEAL, 2000, p. 75).  

A participação do indivíduo pressupõe, contudo, um detalhe de extrema 

importância, caracterizando-se como a espinha dorsal de todo o problema, qual seja, 

qualidade da contribuição prestada pelo cidadão enquanto participante ativo em exercício 

democrático. A conscientização, a argumentação e o conhecimento, faz da participação social 

a sua força e de seu dever dentro da sociedade. Tomando consciência de sua necessária 

participação na vida Estatal, o cidadão estaria apto, a auxiliar seus representantes na criação 

de um Estado Democrático.  

A democracia somente será possível no momento em que o indivíduo, 

reconhecendo-se a si mesmo como um ator social, puder estender seu conhecimento aos 

seus pares e seus representantes. É necessária a qualidade do discurso social a fim de legitimar 

a atuação estatal, dentro do procedimento institucionalizado.  

Neste toar, de conferir legitimidade através da participação social a fim de garantir 

a democracia, os discursos pragmáticos, que disciplinam a atividade administrativa, são 

talhados para a escolha de estratégias apropriadas para a concretização dos valores e fins 
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existentes na legislação. Há na separação funcional dos poderes uma nítida primazia da 

legislação democrática, ligada ao poder comunicativo como seu fundamento, tendo no poder 

administrativo seu executor. A Administração deve então estar, desta forma, retroligada ao 

poder comunicativo, fruto da interação para com o cidadão. 

Das lições de Habermas1000, entretanto, que a tradicional função de mera aplicação 

do poder administrativo no quadro das leis, reservada ao Poder Executivo, baseada num 

conceito estrito de lei, como norma geral com validade através do assentimento da 

representação popular, perde sua força à medida que as leis deixam de ser vistas como 

programas condicionais, assumindo a forma de programas finalísticos.  

Em razão destas atribuições, passa a ser necessário um modelo de legitimação da 

Administração Pública. Neste processo de legitimar os atos da administração, por Habermas, 

surgiriam tentativas de embutir novas formas de participação e de estruturas do discurso no 

decurso da decisão administrativa, a fim de afastar o perigo de uma autoprogramação 

indesejável.  

Os atingidos passariam, desta forma, a ter novos direitos procedimentais frente à 

burocracia, como a participação em “processos de escuta” - audiência pública e consulta 

popular. Somente o Legislador, adverte Habermas, “tem o poder ilimitado de lançar mão de 

argumentos normativos e pragmáticos, inclusive os constituídos através de negociações 

equitativas”. A Administração, diferentemente do Legislativo ou do Judiciário, não constrói 

(Legislativo), nem reconstrói/ reanalisa/ interpreta (Judiciário) argumentos normativos.  

Dentro dessa linha de raciocínio, a reforma politica democrática do Estado 

implicou no fortalecimento do processo participativo e dos instrumentos de controle social 

sobre a execução de projetos e ações deliberadas e consultivas, planejadas e avaliadas dentro 

das instâncias públicas de negociação, avaliação e controle. Sobressaise nesse momento um 

caráter democrático e participativo, de forma a possibilitar um maior conhecimento das 

demandas e necessidades da população pelo contato direto e relacional entre Estado e 

sociedade através da participação.  

Assim, a participação social, dos atores sociais, no momento apresentado, torna-se 

essencial à construção de um Estado Democrático de Direito, garantir a plena cidadania, e, 

por conseguinte, de proceder a implementação dos direitos humanos e fundamentais a serem 

assegurados.  

 

                                                        
1000 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, Vol. II. 2. ed. Tradução: Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
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05. CONCLUSÃO 

Das inovações advindas da Constituição Cidadã brasileira de 1988, foi o novo 

sentido atribuído à ideia de participação. Participação esta, elevada ao status de valor 

fundamental no Ordenamento Juridico estabelecido, o que conferiu uma ampliação ao 

exercício da cidadania para uma plena democracia. A cidadania não se refere apenas aos 

direitos, mas também aos deveres de toda a comunidade em agir ativamente em todas as 

áreas.  

Da Carta Magna, a participação da sociedade, não só expressa um direito, mas um 

dever do cidadão, em colaborar o Estado, seja como garantia, ou ainda como forma de gestão 

participativa institucionalizada. Desde o Preâmbulo da Carta Magna, apesar de desprovido 

de força normativa vinculante, já se tem, mesmo que valorativo, "instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos".  

A Lei Maior brasileira é resultado do processo de reconstrução do cenário político 

ante os anseios sociais e ampliação da sociedade civil, que se mobilizou para superar 

persistentes desigualdades e assegurar direitos outros extensivos a toda a população. Há o 

arcabouço legal do país a participação da sociedade civil em sede de políticas públicas, com 

a previsão de mecanismos diretos de participação popular, como os referendos, os plebiscitos 

e as iniciativas populares. E, ainda, incorporou elementos de democracia participativa nos 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas, nos diferentes níveis de governo, a partir de 

representação paritária de representantes governamentais e da sociedade civil. 

Ou seja, o processo histórico de retorno à ao Estado Democrático não bastou às 

demandas e expectativas e demandas de inclusão, de redução de assimetrias. A consolidação 

da democracia implicaria em constituir locus e instrumentos para o diálogo racional entre o 

Estado e a sociedade, oportunizando aos atores sociais a manifestação e participação nas 

políticas públicas empreendidas ao bem estar social.  

Das nobres lições de Habermas retira-se que a partir do momento em que se 

estabelecem políticas públicas que não atendam às condições da gênese democrática do 

direito, perdem-se os critérios que permitiriam avaliá-las normativamente.  

Saliente-se que o ordenamento jurídico contemporâneo é favorável ao 

desenvolvimento do sentido de participação e responsabilidade dos atores sociais, fazendo 

com que, através da participação ativa e efetiva, o que torna fértil para o desenvolvimento 

do sentimento de que o que é público é de todos os cidadão, e não dos dirigentes, bem como 
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que todos o cidadãos são responsáveis pela gerência e gestão da res pública, com 

responsabilidade, visando o bem estar de todos.  

Certo é que, do atual cenário político em que se vive, resta fomentado que a relação 

entre representantes e representados deve ser fortalecida. Afinal, certa é justa é a assertiva 

exordial de que o poder é do povo e para o povo.  

Desta forma, não é razoável conceber a apatia social e compreender que cidadão é 

quem exerce os direitos e deve cumprir com seus deveres perante o Estado Democrático de 

Direito. Necessário à consolidação da democracia uma participação social ativa, que deve ser 

não só garantida pelo Estado, mas também buscada pela sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

A desapropriação é, sem dúvida, uma agressiva maneira de o Estado intervir no direito de 

propriedade, porém é uma forma que o Poder Público possui de vencer obstáculos à efetivação de 

obras e serviços de interesse da coletividade, como por exemplo a construção de um viaduto, de uma 

rodovia, ou até mesmo a criação de uma reserva ambiental. Por outro lado, o direito de propriedade 

se caracteriza por garantir ao proprietário de um bem, as faculdades de domínio sobre o mesmo, 

quais seja: usar, fruir e dispor. Somente ele, o proprietário, ou preposto autorizado poderá exercer 

esse domínio, que deverá ser respeitado por todos, pois seus efeitos são erga omnes, ou seja, de uma 

maneira geral esse direito não pode ser afrontado por terceiros. O próprio disposto no artigo 1.231 

do Código Civil Brasileiro (CCB) dá-nos essa caracterização, está lá disposto que a propriedade presume-

se plena e exclusiva, até prova em contrário1003. Obviamente, não pode, o proprietário abusar desse direito, 

sob pena de tê-lo restringido ou até mesmo subtraído: 

                                                        
1001 Mestranda em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho, Portugal; Especialista em 

Direito Processual Civil pela Universidade Candido Mendes-UCAM, Brasil; Bacharel em Direito pela 
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1002 Mestrando em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho, Portugal; Especialista em 
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...a utilização da propriedade não se pode dar mediante a exploração de trabalho 

escravo. Estes exemplos servem para ilustrar que a lei deve impor os limites de utilização 

da propriedade, sem, com isso, restringir ou retirar seu caráter absoluto1004. 

 

Logicamente, não se pode negar que a interferência do Estado no direito de propriedade é 

fruto do princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Sendo assim, 

como resultado da possibilidade de limitar direitos individuais, na busca da satisfação de necessidades 

coletivas, o ente estatal poderá legalmente limitar o uso da propriedade ou, até mesmo, retirá-la do 

particular, desde que devidamente justificada sua conduta. Com efeito, em algumas situações, o 

particular não utiliza o bem de forma a garantir a sua função social, nestes casos, o ente público 

poderá promover intervenções, como forma de adequar o uso do bem ao interesse público1005. Em 

outras situações, entretanto, as intervenções na propriedade resultam da prática de ilegalidade no 

exercício do domínio.  

 Essa tensão jurídica entre o direito constitucional de propriedade e a intervenção 

administrativa através da desapropriação é o objeto de análise deste estudo, para tanto inicia-se o 

primeito capítulo com um breve relato  sobre o direito de propriedade e algumas de suas 

características das intervenções na propriedade. Posteriormente, analisa-se o institudo da 

desapropriação procurando mostrar principalmente que não ocorre neste instituto a violação de uma 

norma constitucional. Por fim, conclui-se apresentado a relação entre os institutos. 

 

I. SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA RELAÇÃO COM AS 

INTERVENÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O direito à propriedade está presente e assegurado pela Carta Magna brasileira em diversos 

incisos do seu artigo 5º, englobando de forma bem abrangente qualquer conteúdo patrimonial 

material ou imaterial que esteja sob domínio do indivíduo, contudo no próprio artigo 5º da mesma 

Constituição existem as relativizações desse direito, caracterizando-o como não sendo um direito 

absoluto. Entre essas relativizações podemos explicitar características relativas à função social da 

propriedade (art. 5º, XXIII, CFRB), à expropriação (art. 243º, CFRB), usucapião (art. 183 e 191, 

CFRB), à desapropriação (art. 5º, XXIV, CFRB), além da requisição administrativa (art. 5º, XXV, 

CFRB)1006. 

                                                        
1004 Ibidem 
1005 Ibidem 
1006 MASSON, Nathalia.Manual de Direito Constitucional. 4º Edição. Rio de Janeiro: JusPODVIM, 2016. p. 

252 
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Neste sentido Flávia Bahia relata que: 

O direito à propriedade configura um dos mais antigos direitos fundamentais na história 

das civilizações, mas sofreu muitas transformações até chegar a proteção dos dias de hoje. 

Não há propriedade hoje vista sob o ângulo meramente privado, com poderes ilimitados 

de uso e fruição do bem, tendo em vista que o direito foi remodelado em razão da função 

social da propriedade, que passa a integrar o seu próprio conceito1007. 

Está claro na Constituição brasileira que a propriedade deve atender à sua função social. Há 

uma divergência doutrinária, onde uma parte dos doutrinadores representados principalmente por 

José Afonso da Silva, classifica a função social da propriedade não como um limitação do direito de 

propriedade, e sim como um peça pertencente a estrutura do próprio direito de propriedade, ou seja, 

não existe direito de propriedade se esta não atende sua função social; no entanto outros 

doutrinadores como Nathalia Masson defendem que tal conceito ao confundir a propriedade com 

sua função social poderia justificar, inclusive, expropriações sem pagamento de indenizaçãoes, 

portanto, seria a função social da propriedade também uma limitação ao exercício de prerrogativa. 

Conclui-se assim que a função social sendo atendida, seja o bem urbano ou rural, sendo exigência 

constitucional, pode-se dizer que o direito de propriedade está resguardado em sua plenitude1008. 

o caráter absoluto não retira o dever de o proprietário cumprir a função social da 

propriedade, ou seja, exercer sua garantia sem causar prejuízos a terceiros e garantir 

que o direito de propriedade se coadunará com as suas finalidades econô- micas e sociais 

definidas em lei. Dessa forma, o proprietário de bens imóveis localizados em área de 

proteção ambiental, por exemplo, deverá manter um nível de preservação mínimo 

definido por meio de normas de proteção ao meio ambiente. Pode-se, ainda, considerar 

como exemplo o dever de construção, quando o proprietário de terrenos urbanos não 

edificados, mantém a propriedade deste bem em local cujo plano diretor da cidade 

imponha um nível de utilização específico1009. 

 

A paradigma função social impede de atribuir um caráter absoluto ao direito de propriedade; 

a exclusividade sobre o domínio da propriedade, por sua vez, é atingida pela requisição administrativa; 

já a expropriação, usucapião e a desapropriação atingem a perpetuidade desse domínio1010. Apesar 

de, em um primeiro momento, termos em mente que a o direito de propriedade é um direito 

perpétuo, que, inclusive, se transmite aos herdeiros após a morte, dada sua duração que ilimitada, 

                                                        
1007 BAHIA, Flavia. Direito Constitucional. 3º Edição. Coordenação: Sabrina Dourado Recife, PE: Armador, 

2017. p.  144. 
1008 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4º Edição. Rio de Janeiro: JusPODVIM, 2016. p. 252 
1009 CARVALHO, Matheus. Op.  Cit. p. 974 
1010 MASSON, Nathalia. Op. Cit. p. 253  
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pode o Poder Público relativizar essa perpetuidade mediante uma transferência compulsória daquela 

propriedade mediante justa indenização. Assim, a desapropriação é uma espécie de modalidade de 

intervenção administrativa no direito de propriedade, é uma forma originária de aquisição de 

propriedade, por meio da qual o Poder Público tranfefere compulsoriamente um bem do patrimônio 

do particular para o patrimônio público. É também uma espécie de limitação administrativa ao direito 

de propriedade, tendo em vista a realização de obras e serviços públicos, em nome do interesse da 

coletividade, mas sempre realizada mediante o pagamento de indenização1011. 

Como já abordado, do ponto e vista constitucional, justifica-se e legitima-se a não execução 

da função social do direito de propriedade como supressiva do direito de propriedade através do 

conjunto variado de modalidades de intervenção restritiva, a função social é normalmente apontada 

como um dos fundamentos para ocorrência dessas intervenções administrativas sobre o direito de 

propriedade. As intervenções administrativas seriam formas que, ao lado das formas do direito civil, 

condicionam, restringem, conformam o direito de propriedade de forma a assegurar que esse direito 

cumpra também sua função social. Contudo, há outros elementos, do ponto de vista do ordenamento 

jurídico constitucional, que justificam e legitimam essas intervenções do direito administrativo sobre 

o direito de propriedade. 

Ademais, no que se refere à disciplina da ordem econômica, por exemplo, o art. 1701012, da 

CFRB, contém um elenco de princípios, por exemplo, direito de propriedade privada, livre iniciativa, 

mas também há outros princípios, como o direito do consumidor, o direito à proteção do meio 

ambiente, os quais são fundamentos que podem justificar algumas modalidades de intervenção 

administrativa sobre direito de propriedade. Há outros capítulos na Constituição Federal do Brasil, 

em que se encontram fundamentos para modalidades de intervenção administrativa do ponto de vista 

tanto urbanístico de um lado, quanto do ponto de vista rural por outro lado, seja para modalidades 

de intervenção restritiva, seja para modalidade de intervenção supressiva, que se trata da 

desapropriação. 

Além disso, pode-se falar num poder geral de regulação econômica e social, que é 

inerente à disciplina das atividades econômicas e sociais. Isso quer dizer que não é preciso um 

fundamento constitucional explícito para justificar, em certas circunstâncias, a conformação, o 

condicionamento, alguma espécie de restrição justificável à luz de um interesse legítimo contraposto, 

que sirva de fundamento para a restrição ou supressão do direito de propriedade, mesmo numa 

Constituição analítica, como é a Carta Magna brasileira. 

                                                        
1011 BAHIA Flavia. Op. Cit. p.145 
1012 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) II - propriedade privada; (...) III - função social da propriedade; 
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Então, genericamente, os fundamentos são normas que justificam a regulação econômica e 

social. São normas principiológicas, como a função social da propriedade, outros princípios da ordem 

econômica, ou normas mais específicas, que se configuram como regras, como, por exemplo, os 

capítulos da ordem urbana e da ordem rural na CFRB servem de fundamento constitucional. Muitos 

desses fundamentos são concretizados pelo legislador ordinário e justificam e legitimam essas 

diferentes modalidades de intervenção administrativa. 

 

II. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE: O INSTITUTO DA 

DESAPROPROPRIAÇÃO 

Não sem razão, a desapropriação faz parte dos diversos institutos que compõem o quadro 

de restrições do Estado à propriedade privada. Alguns autores chegam a classificar a desapropriação 

como uma dessas restrições, outra parte da doutrina prefere afastá-la desse conjunto, uma vez que a 

desapropriação, pela sua natureza, pelas suas características, importa uma extinção, importa um 

sacrifício do próprio direito de propriedade, o fim da perpetuidade. Frise-se que uma análise da 

desapropriação, como uma restrição extrema ao direito de propriedade ou como o seu próprio 

sacrifício (a sua própria extinção), importa compreender que a desapropriação é um instituto que tem 

uma aplicação subsidiária em relação aos institutos que importam meros gravames restritivos, como 

a limitação administrativa, a servidão administrativa, a ocupação temporária, a requisição 

administrativa, o tombamento, e os institutos de direitos urbanísticos, como a edificação compulsória, 

a utilização compulsória, o parcelamento compulsório de imóveis urbanos.  

No fundo, a desapropriação se apresenta como uma verdadeira última razão para a 

intervenção do Estado sobre o direito de propriedade quando presentes razões de interesse público 

contrapostas à preservação desse mesmo direito de propriedade, que, à luz do ordenamento jurídico 

constitucional e infraconstitucional, justifiquem uma medida tão extrema, como é a extinção do 

direito de propriedade de um lado e a incorporação do bem, objeto do direito de propriedade ao 

patrimônio público.  

Do ponto de vista conceitual, uma definição bastante ampla de desapropriação seria dizer 

que trata-se de um procedimento (no entanto, ela nunca se perfaz, por um único ato administrativo 

ou um único ato judicial) sempre administrativo e quase sempre judicial1013, que pode ser fundado 

em necessidade ou utilidade pública, quando possui por escopo incorporar o bem particular ao 

patrimônio do Estado, ou então, pode ser fundada em interesse social, quando encontra respaldo na 

distribuição da propriedade para um melhor aproveitamento em benefício de uma coletividade, já 

                                                        
1013 É possível que a desapropriação se encerre na fase administrativa, havendo a concordância do 
proprietário com o valor da indenização ofertado pelo poder público. Não havendo essa 
concordância, não há alternativa ao poder público senão judicializar o processo de desapropriação. 
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que, nessa última modalidade, não há incorporação patrimonial na esfera da Administração Pública, 

mas, tão somente, o credenciamento legal de benefciários que irão recebê-los ou utilizá-los 

convenientemente1014. Inicialmente, a doutrina costuma definir a existência de duas modalidades de 

intervenção do Estado na propriedade privada, segundo Matheus Carvalho, temos a Intervenção 

Supressiva, quando o Estado transfere para si a propriedade de terceiro, suprimindo o direito de 

propriedade anteriormente existente. Nestes casos, o direito de propriedade do particular é suprimido 

em face da necessidade pública, podendo se dar mediante indenização, ou excepcionalmente, sem 

qualquer espécie de pagamento. Tradicionalmente, se define a desapropriação como a única forma 

de intervenção supressiva na propriedade regulamentada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por 

outro lado, temos também a Intervenção Restritiva, quando o Estado impõe restrições e 

condicionamentos ao uso da propriedade pelo terceiro, sem, contudo, lhe retirar o direito de 

propriedade. Nestes casos, não obstante o particular conserve o seu direito de propriedade, não 

poderá mais exercê-lo em sua plenitude, ficando a utilização do bem sujeita às limitações impostas 

pelo Estado, de forma a garantir a satisfação das necessidades coletivas. São consideradas hipóteses 

de intervenção restritiva na propriedade a Servidão Administrativa, a Requisição Administrativa, a 

Ocupação Temporária, a Limitação Administrativa e o Tombamento, sendo que, em cada uma das 

intervenções, o ente público define restrições diversas, com fundamentos constitucionais e legais1015. 

Analisando o instituto da desapropriação sob o prisma constitucional, observamos que o 

constituinte foi muito técnico ao prever este instituto no art. 5º, XIV, após duas previsões 

importantes relativas ao direito de propriedade. No art. 5º, XXII, encontramos a previsão geral do 

direito de propriedade, e no art. 5º, XXIII, diz que o direito de propriedade atenderá sua função 

social, seja ela qual for, mas haverá uma reflexão da sociedade política e juridicamente organizada sob 

uma função social a qual o direito de propriedade deverá observância. Em seguida, no inciso XXIV, 

há a previsão do instituto da desapropriação, no rol de direitos e garantias individuais. Importante 

ressaltar o fato do instituto da desapropriação estar previsto no art. 5º da Constituição, que é o locus 

constitucional, topograficamente considerado dos direitos e garantias individuais,  e que o mesmo 

consiste num procedimento administrativo, em que alguém perde o direito de propriedade e o poder 

público adquire a propriedade desse bem ocorrendo uma substituição no patrimônio do proprietário 

por uma indenização prévia e justa em dinheiro. Mas qual seria a intenção do constituinte em aí 

localizar esse instituto? Embora isso seja uma cláusula geral de desapropriação no Brasil, nos arts. 

184 e 185 da CRFB, capítulo próprio da política agrícola da Constituição Federal, há a previsão da 

desapropriação para fins de reforma agrária com exceção de imóveis que não estão sujeitos a força 

expropriatória do Estado para este fim específico, como a pequena e média propriedade, quando o 

imóvel for o único imóvel do proprietário e quando a propriedade for produtiva (nos termos da lei). 

                                                        
1014 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 4i. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 489. 
1015 CARVALHO, Matheus.Op. cit. p.976 



683 

 

Há, portanto, uma sinalização do constituinte originário, ao inserir a desapropriação no art. 5º, de 

que a desapropriação será possível, e resolvendo essa questão já no campo constitucional, ou seja, se 

o constituinte fosse silente, omisso, recairiam dúvidas talvez não sobre a possibilidade de o Estado 

desapropriar, mas sobre os limites da desapropriação. Assim, quando o constituinte já no art. 5º insere 

isso no rol de garantias individuais, há uma espécie de pré-ponderação, uma ponderação feita pelo 

próprio constituinte originário, é possível a desapropriação, desde que, como regra geral, o bem 

desapropriado seja substituído no patrimônio do proprietário por uma indenização prévia, justa e em 

dinheiro. 

O instituto da desapropriação é bivalente: de uma lado o problema de prever em sede 

constitucional a possiblidade do Estado desapropriar, um extremo, adquire-se o direito de 

propriedade e o Estado vem tomar o seu direito mediante pagamento de indenização; por outro lado 

o instituto de desapropriação é caracterizado em sede constitucional como garantia ao direito de 

propriedade, primeiro submetendo a um procedimento que a lei institui, tal procedimento tem que 

ser cercado de garantias para o proprietário, para o Estado e para a sociedade, tem que haver a 

utilidade/necessidade pública com fundamentos justificadores da supressão do direito de 

propriedade, de um lado, e, de outro lado, havendo esses fundamentos e observado o procedimento, 

o proprietário que sofrerá a expropriação tem direito a uma indenização prévia, justa e em direito. 

Prévia porque anterior a perda do direito de propriedade, justa porque engloba tanto o que o 

proprietário perde como aquilo que ele razoavelmente deixará de ganhar, e que seja pago, em regra, 

em dinheiro, e não em títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária, que são essas duas 

exceções. 

Na desapropriação urbanística de caráter sancionatório, há previsão de que a indenização 

pode ser paga em títulos da dívida pública e na desapropriação para fins de reforma agrária, art. 184 

e 185, a lei fala que pode ser pago em títulos da dívida agrária. Ambos são títulos públicos, que são 

créditos que serão futuramente recebidos do poder público, que é algo substancialmente diferente de 

receber a indenização em dinheiro. O depósito na conta corrente do proprietário será um numerário 

depositado, o que é diferente de dar um título e dizer “um dia resgata-se esse título”, há nesse caso a 

questão do crédito, do recebimento diferido do valor do título e do risco. Então, salvo as exceções 

constitucionais (títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária e casos de confisco, em que não há 

indenização) a indenização deve ser prévia, justa e paga em dinheiro. 

O artigo 5º, XXIV da Constituição, expressa: 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 

dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 
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Essa desapropriação do inciso XXIV não está relacionada diretamente ao cumprimento ou 

não da função social da propriedade. Justifica-se pelo interesse público em jogo, diferente da situação 

dos art. 182, § 4', III e art. 184, que são exemplos de desapropriação-sanção, estreitamente 

relacionadas ao não cumprimento da função social. O primeiro dispositivo prevê o pagamento 

mediante títulos da dívida pública e, no segundo caso o pagamento será realizado por meio de títulos 

da dívida agrária, garantida, em ambos os casos, a ampla defesa e o contraditório para a imposição da 

punição1016. 

É importante ressaltar que nem o poder público, nem o particular são obrigados a aguardar 

pelo ajuizamento de uma ação judicial de desapropriação, ele pode concordar com o valor ofertado 

e encerrar a desapropriação na fase administrativa, e ai se tem a desapropriação consensual ou 

administrativa. Não se trata de uma compra e venda, embora semelhante, a diferença fundamental 

é que a desapropriação é uma forma de aquisição originária do direito de propriedade, enquanto a 

compra e venda é uma forma de aquisição derivada do direito de propriedade, onde o direito de 

propriedade vem com todas as suas características do antigo proprietário. 

No entanto, ainda com consentimento, a desapropriação pode não se esgotar na fase 

administrativa, em um sistema constitucional que contempla o judicial review, que se traduz na cláusula 

da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV), dizendo que nenhuma lesão ou ameaça 

ao direito poderá ser subtraída sequer pela lei da apreciação do Judiciário, parece que o próprio 

constituinte ao prever a indenização prévia, justa e em dinheiro, numa interpretação sistemática com 

essa cláusula da inafastabilidade da jurisdição, escreveu o seguinte: o procedimento pode ser 

administrativo, mas ele não pode excluir uma eventual apreciação do Poder Judiciário sobre o que 

seja essa indenização prévia, justa e em dinheiro e sobre, eventualmente, os próprios fundamentos 

da decisão. No sistema brasileiro, a discussão sobre o valor da indenização quando o proprietário não 

concorda com o valor ofertado pelo poder público se dá no âmbito da chamada Ação de 

Desapropriação.  

Na fase executória administrativa, o poder público notifica o proprietário de que o seu bem 

foi objeto de uma declaração de interesse social ou de necessidade/utilidade pública e apresenta o 

valor constante do laudo de avaliação, que é produzido em sede administrativa pela própria 

Administração, pelos seus servidores (engenheiros ou arquitetos). Esse laudo acompanha a 

notificação ao proprietário que pode concordar ou não, ainda em sede administrativa. Se concordar, 

a desapropriação se encerra consensualmente na fase administrativa, se não concordar, o poder 

público terá que ajuizar uma ação judicial por meio da qual o juiz, por ser imparcial, fixará o valor da 

indenização justa devida ao operário. 

                                                        
1016 BAHIA, Flavia. Op. Cit. p.146 
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Então, o poder público obtendo a imissão provisória na posse, o processo segue seu curso 

normal, mas o poder público pode dar seguimento aos objetivos que justificaram a declaração de 

interesse social ou de necessidade/utilidade pública. O texto do inciso XXIV do art. 5º fala 

“necessidade ou utilidade pública”, foram assemelhados pelo legislador ordinário e o “interesse 

social” como algo distinto da utilidade/necessidade pública. É seguro, do ponto de vista da segurança 

jurídica, para o administrador público, subsumir, ou seja, encaixar uma hipótese concreta de 

desapropriação numa das hipóteses legais de desapropriação, seja por utilidade/necessidade pública 

ou por interesse social. E é realmente difícil para o expropriado demonstrar que a hipótese legal não 

foi preenchida, se consegue no máximo demonstrar a existência de algum desvio de finalidade ou 

violação a algum princípio constitucional da Administração Pública, por exemplo, há casos 

excepcionais (não a regra, porque a regra é o Judiciário ser deferente, adotar uma posição de 

autocontenção, de deferência às decisões administrativas) de anulação de decretos de expropriação 

com fundada em utilidade/necessidade pública ou por interesse social por cause de desvio de 

finalidade flagrante, em que o governo de um determinado partido declara como de utilidade pública 

um imóvel que representa o patrimônio histórico, histórico não no sentido social, mas um 

patrimônio. Certa vez, a prefeitura de São Paulo declarou de utilidade pública uma mansão de uma 

família abastada do Estado, que apoiava o partido da oposição, mas havia soluções muito menos 

onerosas, muito mais eficientes, mais econômicas, provocado o Judiciário apontou ali havia desvio 

de finalidade em relação ao princípio da impessoalidade administrativa. 

Já em relação a desapropriação rural, diz a Constituição: 

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma 

agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e 

justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor 

real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e 

cuja utilização será definida em lei. 

 

Há duas leis infraconstitucionais, uma de natureza complementar e outra ordinária que 

tratam da desapropriação para fins de reforma agrária: LC nº 76/1993 e Lei federal nº 8.629/1993. 

Já o art. 185 prevê as exceções a força expropriatória do Estado no âmbito rural: 

Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária:  

I - a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu 

proprietário não possua outra; 

II - a propriedade produtiva.  
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Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará 

normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 

 

Fica muito claro a opção do constituinte por soluções de ponderação de interesses. Há 

interesse público tanto na promoção da justiça agrária, na redistribuição da propriedade rural, na paz 

social no campo, no desenvolvimento econômico do campo por meio de reforma agrária, como há 

interesse público, a vista do constituinte originário, na preservação da propriedade considerada 

pequena e média, desde que a única do produtor rural e na preservação da propriedade produtiva, 

qualquer que seja a sua extensão nos termos definidos em lei. 

O interesse público está em ambos os lados, tanto na preservação do direito de propriedade 

quando se trata da pequena e média, quando propriedade única, como na preservação da propriedade 

produtiva, e, de outro lado, na preservação do instrumento importante como é a desapropriação para 

fins de promoção de reforma agrária. Então, a solução é de ponderação, assim como é ponderável a 

solução de poder desapropriar um bem sempre mediante declaração de utilidade/necessidade pública 

ou interesse social e o pagamento de uma indenização que como regra deve ser prévia, justa e em 

dinheiro. 

Finalmente, o art. 243 da CRFB, inclusive para se preservar, há previsão na Constituição de 

que: 

Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais 

de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas 

ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, 

sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em 

lei. 

Trata-se da tal previsão do confisco constitucional das glebas onde forem encontradas 

cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Assunto que já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo STF, 

em episódio onde uma gleba enorme onde foi encontrada 10m2 de cannabis. O proprietário perderia 

a gleba inteira? O Supremo recentemente ratificou um entendimento da década de 1990, que foi 

relatado pelo Ministro Eros Grau, Recurso Extraordinário nº 543.974/MG, sobre uma área de 150 

m2 onde se cultivava maconha. Disse o Supremo por unanimidade, com fundamento baseado no 

sentido finalístico da desapropriação sem pagamento de indenização: “gleba” do art. 243 só pode ser 

entendido como propriedade rural no qual sejam localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, 

o preceito não se refere às áreas em que sejam cultivadas plantas psicotrópicas, mas às glebas em seu 

todo, inclusive, sinalizou com o fato de que o dispositivo fala na destinação dessas áreas ao 

assentamento de colonos para cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, então seria um 
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contrassenso o constituinte prever essa destinação e admitir que a desapropriação sem pagamento de 

indenização recaísse apenas numa ínfima área onde se cultivava aquela planta, o princípio da 

proporcionalidade não permite, logo indeniza-se considerando todo o terreno . 

CONCLUSÃO 

Temos por concluir que, tratamos aqui do direito constitucional de propriedde e do instituto 

da desapropriação em seus diversos tipos à luz da Constituição Federal de 1988, sendo essa uma das 

modalidades de intervenção do Estado na propriedade, quando esta não atingir sua finalidade e 

interesse social. Sabemos que o direito de propriedade se caracteriza por garantir ao proprietário de 

um bem, as faculdades de domínio sobre o mesmo, quais seja: usar, fruir e dispor e apesar da aparente 

agressividade (a desapropriação é um instituto que tem uma aplicação subsidiária em relação aos 

institutos que importam meros gravames restritivos) observamos que é uma maneira legítima de o 

Estado intervir nesse direito de propriedade, uma forma que o Poder Público possui para efetivar 

realizações em nome do bem comum e também impedir a efetivação de ônus que seriam suportados 

pela coletividade, como por exemplo, desapropriar um terreno onde passará uma estrada, ou 

desapropriar outro terreno onde se utiliza o terreno para plantio ilegal. Neste último exemplo, resta 

comprovado ao longo do estudo que não será em todas as situações que ocorrerá pagamento de 

indenização, há casos que além de não cumprir sua função social, há também uma clara situação de 

abuso de direito, como o por exemplo, o plantio de plantas psicotrópicas. Assim, as possibilidades 

de intervenção podem acontecer por não cumprimento da função social ou mesmo abuso do direito. 

O direito de propriedade não é assim absoluto, pode ser restrito, e também não é perpétuo, 

pois pode ser interrompido, mas de uma maneira geral ele é a regra. Ou seja, não havendo motivações 

para restrições ou interrupções ele deve vigorar em sua plenitude, talvez por isso tenha escolhido 

localiz-alo no artigo mais famoso da CRFB, o artigo 5º referente aos direitos e garantia 

constitucionais. Tanto o direito de propriedade como algumas de suas relativizações estão espalhados 

pelos incisos deste artigo, no entanto durante todo o corpo da Constituição encontramos expressões 

a esse respeito, como por exemplo, o artigo 170 da CRFB que trata do poder geral de regulação 

economica e social, logo não há propriedade hoje vista sob o ângulo meramente privado, com 

poderes ilimitados de uso e fruição do bem, que por um motivo justo o Estado, caso precise, não 

possa alcançar. É importante ressaltar que o procedimento pode ser administrativo somente, mas o 

judiciário não está afastado em qualquer hipótese, principalmente sobre o que seja essa indenização 

prévia, justa e em dinheiro.  

Também ficaram explícitas as diferenças acentuadas entre as desapropriações rurais e 

urbanas e da mesma forma, há absoluta certeza de instrumento probatório eficaz por parte da 

administração pública sob pena de desvio de finalidade alegado pelo particular e consequentemente 

apreciação pelo judiciário, isto quando o particular não concordar com tal desapropriação. O 



688 

 

cumprimento da função social de um imóvel rural, por exemplo, se mostra bem mais fundamental 

para o legislador, inclusive é amparado por mais duas leis infraconstitucionais, uma de natureza 

complementar e outra ordinária que tratam da desapropriação para fins de reforma agrária: LC nº 

76/1993 e LF nº 8.629/1993. 

Por ultimo, foi analisado uma parte do procedimento de desapropriação, onde resta claro 

que o Estado ao atuar deve ponderar entre o direito de propriedade do particular e a intervenção 

administrativa que possui a competência para realizar. Está explícita a opção do constituinte por 

resultados de litígios que expressam uma ponderação de interesses. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os direitos fundamentais são normas consagradas, na Constituição, que possuem 

conteúdos jurídicos de imposição, obrigação e permissão. Dentre essas normas, está previsto o 

princípio da igualdade1018 que, na Constituição Federal do Brasil, consagra a fórmula de que todos 

são iguais perante a lei, conforme artigo 5º do referido instrumento normativo. 

Ao consagrar esse direito à igualdade, incumbe ao Poder Público, além de tratamento 

equânime, estabelecer meios para que a igualdade seja alcançada. Neste sentido, a política pública de 

cotas raciais se apresenta como uma ideia que possa atenuar a disparidade social que se percebe em 

relação a este grupo, classe negra. Por outro lado, o mesmo direito à igualdade defende que todos são 

iguais perante à lei, não admitindo qualquer privilégio, o que pode comprometer tal política pública 

ou opção do Estado. 

O princípio da igualdade acaba por propiciar leituras contrárias. Assim, há quem 

defenda que a cotas raciais para negros ofende o princípio da igualdade1019 e há quem defenda que as 

cotas raciais consagram o princípio da igualdade1020. 

                                                        
1017 Mestrando em Direito e Ciência Jurídica, especialidade Direito Constitucional, na Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa. 
1018 Na tradução de Teoria dos direitos Fundamentais de Robert Alexy, o tradutor Vírgilo da Silva esclarece ser mais 

apropriado usar o termo enunciado da igualdade do que princípio (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução Vírgilo Afonso da Silva. São Paulo: Editora Malheiros, 2ª edição, 3ª tiragem, 2014, p.11). Entretanto, doutrina 
constitucional utiliza o termo princípio constitucional sem maiores problemas. (neste sentido: MIRANDA, Jorge. 
Direitos Fundamentais. Coimbra: editora Almedina, 2017. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição 
Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p.380-381. e CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2001). 

1019 KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações Afirmativas à Brasileira: Necessidade ou Mito. Porto Alegre: Livraria 
do advogado, 2007. 

1020 SARMENTO, Daniel. Livres e Iguais: Estudos de Direito Constitucional. Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p.154. 
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O tema não é novo. Muito se discutiu sobre cotas nas universidades públicas. A política 

de cotas raciais é implantada paulatinamente no Brasil, razão pela qual sempre há a necessidade de 

verificar o tema, pela indagação sobre as cotas raciais de negros ofenderem o princípio da igualdade 

ou não. 

 Assim, no primeiro capítulo, será analisado o princípio da igualdade. Será abordado o 

contexto histórico dos direitos fundamentais e o surgimento do direito à igualdade. Será descrito, nos 

termos do tratamento dado pela doutrina constitucional, o princípio da igualdade perante à lei e na 

lei, respectivamente igualdade formal e igualdade material. Será analisado o contexto normativo do 

princípio da igualdade, para definição do seu conceito e limites. 

No segundo capítulo, será sobre ações afirmativas. Será esclarecido, como é realizada a 

ação afirmativa com as discriminações positivas. Será definido o instituto e analisados os 

fundamentos fáticos para a implantação das cotas raciais. 

No terceiro capítulo, será tratado o princípio da igualdade e as cotas raciais. Será 

analisado o fundamento para estabelecer a cota. Será analisado a conformação do legislador, ao ter 

liberdade para legislar, ao princípio da igualdade. E, diante do precedente da ADPF 186 e da política 

de cotas, como pode ser lido o sistema de cotas, conciliando a igualdade material com a igualdade 

formal. 

 

2. PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O princípio da igualdade está estabelecido, na Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil de 1988, nos seguintes termos: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes”. Como todo princípio jurídico, o princípio da igualdade necessita ser revelado, visando sua 

concretização.  

  

2.1. Esboço Histórico 

Os direitos fundamentais são regras jurídicas que asseguram várias categorias de direito, 

abrangendo pretensões legítimas. Tais direitos concedem posições jurídicas a seus titulares, com 

vistas essencialmente à dignidade da pessoa humana, e estão previstas nas Constituições1021.  

As Constituições surgiram, em decorrência das revoluções liberais, as quais culminaram 

com a derrocada das Estados absolutistas, com a proposta inicial de constituir os Estados de Direito, 

legitimar governos e garantir direitos fundamentais1022. 

                                                        
1021 DUARTE, David. Norma da Legalidade Procedimental Administrativa. Coimbra: Editora Almedina, 2006, p.730-732. 
1022 MIRANDA, Jorge. Direitos Fundamentais. Coimbra: editora Almedina, 2017, p.25-30. 
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No início, por este sistema constitucional, os direitos fundamentais limitavam-se a uma 

concepção individualista. E cabia uma postura passiva do Estado diante destes direitos. O Estado 

deveria abster-se de praticar atos contrários a tais direitos1023.  

O direito de liberdade e o direito de igualdade eram considerados inerentes aos homens. 

Não cabia ao Estado restringir a liberdade ou criar discriminações. 

  Com o passar dos anos, em decorrência de movimentos sociais, as Constituições 

passaram a ampliar o rol dos direitos fundamentais. Passaram a exigir prestações do Estado. O ente 

público deixava de ter um papel apenas passivo, para também desempenhar um papel ativo, criar 

condições para os direitos fundamentais1024. 

Muitos desses direitos sociais exigiam a implementação de políticas públicas e combate 

à exclusão social. Desenvolvem-se diretos a prestações, como saúde e educação, visando à diminuição 

das desigualdades e à inserção social. Almeja-se que o Estado fomente o princípio da igualdade de 

fato, em busca de justiça social, sendo ligado, na maior parte dos casos, a “indivíduos 

singularizados”1025. 

Com o passar dos anos, surgiram direitos ligados à ecologia e à autodeterminação; e, 

ainda, os direitos à bioética e à engenharia genética. Todos esses direitos juntam-se aos direitos 

fundamentais anteriormente consagrados, para formarem um arcabouço que garante determinados 

objetos. A incorporação deles à Constituição não significou a substituição de um direito pelo outro. 

Na verdade, criaram-se novas obrigações ao Estado, o que permitiu o enriquecimento de direito 

fundamentais e ensejou, na área da dogmática, a elaboração de mecanismos para leitura harmônica 

destes direitos1026, ainda mais diante do surgimento do controle de constitucionalidade, um eficaz 

mecanismo favorável ao controle da ação do Estado frente aos direitos fundamentais. 

Neste contexto de haver vários direitos fundamentais consagrados em um mesmo 

documento, de haver mecanismos de interpretação das normas de direito fundamental e de haver o 

controle de constitucionalidade para verificarem-se leis e medidas administrativas, é que o princípio 

da igualdade se situa. 

Por certo, devido ao seu amplo sentido e devido a várias correlações, o princípio da 

igualdade acaba por proporcionar diferentes leituras, como que acontece com o sistema de cotas 

raciais que tem, pelo mesmo princípio da igualdade, interpretação favorável1027 e interpretação 

contrária1028. 

 

                                                        
1023 MIRANDA, Jorge. Direitos..., p.30. 
1024 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 11.ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2016, p.135. 
1025 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso..., p.135. 
1026 MIRANDA, Jorge. Direitos..., p.32. 
1027 SARMENTO, Daniel. Livres..., p. 156. 
1028 KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações.... 
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2.2. Estudo do Princípio da Igualdade 

Oriundo do movimento liberal, a igualdade e a liberdade foram concebidas como 

realidades naturais do indivíduo, integrando a Constituição. A igualdade apresentou-se como um 

dado inerente ao homem sem qualquer valoração, o que determinou que a sua concepção inicial fosse 

de igualdade de todos perante a lei1029. 

Neste sentido, a igualdade perante a lei, estaria endereçada ao juiz e às autoridades, 

significando a igualdade na aplicação da lei, o que leva à conclusão de que a igualdade perante a lei 

confundia-se com a obrigatoriedade da lei1030. 

Com os movimentos sociais, houve necessidade de intervenção do Estado e crescente 

tecnicidade, oriundos das situações da vida, realizando-se juízos comparativos1031. Nota-se uma 

concepção jurídico-material, em que, em razões da mutabilidade da ordem econômica e social, 

permitem-se alterações nas estruturas para atender aos anseios de equalização na sociedade1032.  

Em termos clássicos, na definição individualista e liberal, o princípio da igualdade é o 

formal que sustenta a aplicação igual do direito, aplicação da lei a todos os cidadãos, sem privilégios. 

O princípio da igualdade, oriundo do movimento social, é o material que sustenta que deve haver 

aplicação igual do direito igual, trata-se de igualdade através da lei1033. 

Haveria um direito à igualdade perante à lei, frente ao aplicador e ao administrador que 

só podem aplicar os comandos e exceções previstos na lei, correspondente à igualdade formal, e 

haveria um direito à igualdade na lei, frente ao legislador, correspondente à igualdade material1034. 

Este direito à igualdade material proporciona, então, a função de impulsionar o Estado 

através de decisões políticas a aperfeiçoar a igualdade, eliminando a desigualdade fática, com vistas à 

igualdade. Essa decisão política acaba por propiciar ampla liberdade ao legislador em suas escolhas, 

salvo se haja finalidades, previstas na Constituição, a serem alcançadas1035. 

Em relação ao sistema de cotas raciais para negros, há o artigo 3º, da Constituição 

Federal do Brasil1036, que determina os objetivos do Estado, os quais analisados com o artigo 5º, caput, 

que estabelece o direito à igualdade, constituem promessas de busca da igualdade material1037, 

podendo ser incluída a política de cotas raciais para negros. 

                                                        
1029 GARCIA, Maria Glória F.P.D. Estudos sobre o Princípio da Igualdade. Coimbra: Editora Almedina, 2005, p.11 
1030 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª Edição, Coimbra: Coimbra 

Editora, 2001, p.380-381. 
1031 GARCIA, Maria Glória F.P.D. Estudos..., p.40. 
1032 MIRANDA, Jorge. Direitos..., p.291. 
1033 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição..., p.381. 
1034 LLORENTE, Francisco Rubio. La Igualdad em la Aplicación de la Ley. IN: SAN MIGUEL, Luís Garcia. El principio 

de igualdad. Madrid: Dykinson, 2000, p.48-49. 
1035 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição... p.383-384. 
1036 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. ” 
1037 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6ª Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p.70-

71. 
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Por consequência, verifica-se um conflito normativo entre a norma que estabelece a 

vedação à tratamento diferenciado, com estabelecimento de privilégios, e a norma que estabelece o 

sistema de cotas, com vagas exclusivas1038, além da tensão entre o princípio da igualdade formal, que 

põe resistência à discriminação reversa, por favorecer certo grupo, e o princípio da igualdade material, 

que, por proporcionar a possibilidade de superação de desequilíbrios, sustentaria o sistema de 

cotas1039. Neste caso, haveria a necessidade de ponderação e equilíbrio, envolvendo todas as normas 

por se tratar de um conflito entre um princípio superior contra uma regra inferior, sustentada por 

outro princípio superior1040. 

 

2.3. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade 

As normas de direitos fundamentais, assim como o princípio da igualdade, são normas 

de conduta que, por tal razão, estabelecem uma previsão de comportamento, podendo o sentido 

deôntico destas normas serem classificadas em permissão, imposição ou proibição1041. 

O princípio da igualdade, na Constituição Brasileira, está previsto no artigo 5º, 

consagrando a célebre fórmula de que “todos são iguais perante à lei”, sem prejuízo de direitos à 

igualdade específicos e dispersos pelo texto constitucional1042. 

Em uma primeira leitura, verifica-se que há obrigatoriedade de tratamento igual perante 

à lei, o que exigiria o tratamento igual a todos perante à lei, com aplicação obrigatória da lei. Neste 

sentido, o princípio da igualdade exige a aplicação da norma a todos abrangidos pelo seu suporte 

fático, excluindo quem não seja alcançado pela regra, sem haver privilégio. Percebe-se uma vedação 

ao tratamento privilegiado. É proibido o privilégio, é proibido excluir da lei quem a lei não exclui1043. 

Vale lembrar que as normas de direito fundamental são normas que garantem aos seus 

destinatários posições jurídicas de vantagem. E, assim, como toda a Constituição, o legislador, além 

do juiz e do administrador, é alcançado pelas normas de direito fundamental, razão pela qual o mesmo 

ocorre em relação ao princípio da igualdade1044. 

Embora o princípio da igualdade esteja consagrado na Constituição como direito 

fundamental, não se verifica aparentemente qualquer parâmetro normativo nele contido a ser seguido 

pelo legislador na elaboração do programa normativo. Há necessidade de critério medida da 

diferenciação, para que ele possa fazer sentido1045. 

                                                        
1038 Trata-se de lição estabelecida ao ocorrer conflito normativo. DUARTE, David. Rebutting Defeasibility as Operative 

Normative Defeasibility. IN: DIAS, Augusto Silva; RAPOSO, João Antônio; ALVES, João Lopes; D’ALMEIDA, Luís 
Duarte; MENDES, Paulo de Sousa. Liber Amicorum de José de Sousa e Brito em Comemoração do 70º Aniversário. 
Coimbra: Editora Alemdina, 2009, p.161.  

1039 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de Ponderação na Jurisdição Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009,p.295. 

1040 DUARTE, David. Drawing up the Boundaries of Normative Conflicts that Lead to Balances. IN: Legal Reasoning: 
The methods of Balancing, n.124, 2009, p.61-62.. 

1041 DUARTE, David. Norma..., p.735 
1042 SILVA, José Afonso da. Comentário..., p.70-71 
1043 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, 

p.10. 
1044 ALEXY, Robert. Teoria..., p.393-395. 
1045 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Editora 



694 

 

Por uma leitura literal, em um primeiro momento, verifica-se que a igualdade tratada é 

perante à lei. Como, ao legislador, é dada a competência para fazer a lei, ele teria aparentemente uma 

ampla margem de liberdade para cria-la, podendo, portanto, criar privilégios, sem nenhum controle. 

Esta, porém, não parece ser a leitura indicada, pois o direito à igualdade, por este aspecto de aplicação 

da lei, corresponde à igualdade na aplicação do direito, razão pela qual seria vedado a criação de um 

direito de privilégio. Assim, mantem-se ao Poder público, como um todo, a proibição ao privilégio1046. 

Em decorrência das alterações sociais e da dinâmica econômica, cabe ao Legislador 

discriminar situações para submete-las às respectivas regras. Com esse amplo poder e diante da 

vinculação à igualdade, não caberia exigir que o legislador se limitasse a criar leis genéricas e realizasse 

quaisquer discriminações. Daí a fórmula clássica tratar os iguais igualmente e os desiguais 

desigualmente, a qual exigiria uma diferenciação1047. 

A diferenciação exigiria um juízo comparativo, com a comparação de pessoas, 

características ou situações, para qualificação de igual ou desigual. E um plano valorativo, em que, 

considerando as diferenças ou igualdades, fossem determinados quais fatos, situações ou 

características deveriam ser destacadas para a elaboração de uma proposta normativa igual ou 

desigual, de acordo com o que fosse aceito pela vivência e pela própria Constituição1048. 

A diferenciação ou equivalência no tratamento exigiria a análise entre o critério de 

diferenciação e a finalidade buscada, a qual, diante do direito à igualdade imposto a legislador, sempre 

deve buscar a igualdade fática. O princípio da igualdade, para justificar a medida e os meios, passa a 

servir para a busca da igualdade fática1049.  

A vedação a que o legislador está submetido é de que a discriminação seja baseada em 

critério de sexo, cor, crença religiosa. Trata-se de norma proibitiva, visando promover o convívio 

social destas pessoas e afastar a situação de exclusão cujos respectivos grupos vivenciaram1050. 

A igualdade, pressupondo semelhança, não significa identidade, mas verificação de 

elementos comuns em objetos aparentemente diversos. E mesmo não sendo idênticos, permite-se, 

diante de particular condição e dos elementos comuns, tratamento semelhante ou distinto, de acordo 

com a valoração do critério. A ponderação das semelhanças e dos critério valorativos, devem ser 

analisados pelo legislador para que evite tratar “a) o igual desigualmente; b) o substancialmente igual 

desigualmente; e c) o substancialmente igual arbitrariamente de forma desigual.”1051 

Atendida tais premissas, o Legislador possui liberdade para estabelecer os programas 

normativos que almejar e, diante da exigência que todos sejam iguais, para elaborar leis como meio 

de aperfeiçoamento da igualdade com eliminação das desigualdades fáticas, segundo seus critérios, 

seu ritmo e medidas que entender pertinentes, havendo uma permissão para elaborar as medidas que 

                                                        
Malheiros, 14ª edição, 2013, p.171-172. 

1046 ALEXY, Robert. Teoria..., p.394-396. 
1047 ALEXY, Robert. Teoria..., p.396-398. 
1048 GARCIA, Maria Glória F.P.D. Estudos..., p.16-17. 
1049 ÁVILA, Humberto. Teoria..., p.172-173. 
1050 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo..., p.10 
1051 ALEXY, Robert. Teoria..., p.401-402. 
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entender, desde que com vistas à igualdade de fato e sem as discriminações proibidas. Isso é deixado, 

quando há uma imposição constitucional, como ocorre no artigo 3º da Constituição Federal que 

estabelece objetivos ao Estado Brasileiro, para efetivar medidas legislativas de igualdade de 

oportunidades, havendo uma regra impositiva ao legislador de elaborar normas visando acabar com 

a desigualdade fática1052. 

Em relação ao sistema de cotas raciais para negros, há o artigo 3º, da Constituição 

Federal do Brasil1053, que determina os objetivos do Estado de acabar com as desigualdades e reprimir 

preconceito de raça e cor, os quais analisados com o artigo 5º, caput, que estabelece o direito à 

igualdade, permitem a elaboração da política de cotas, com vistas a igualdades fáticas1054. 

Contudo, percebe-se que a proibição de tratamento privilegiado aparentemente não 

permitiria a criação da política de cotas raciais. Por outro lado, os objetivos do artigo 3º, da 

Constituição brasileira que garante a necessidade de superação das desigualdades, deve nortear o 

legislador na elaboração de normas, o que sustenta as cotas raciais. Assim, exige-se uma releitura do 

princípio da igualdade, para conciliar as duas normas1055. 

Além disso, devem constar as análises da proibição ao arbítrio, por não haver relação 

razoável entre o fim perseguido e o tratamento concedido, e da proibição de discriminação, em que 

haveria privilégio ilegítimo, caso sejam contemplados apenas alguns que deveriam gozar do benefício, 

ou, caso sejam contemplados todos menos alguns, haveria discriminação ilegítima1056. 

 

3. AÇÕES AFIRMATIVAS – COTAS RACIAIS 

3.1. Discriminações Positivas 

Discriminar consiste em diferenciar, distinguir. Pela concepção do início do período 

constitucional, a discriminação propiciava diferenciações maléficas, as quais não eram aceitas1057. 

O termo discriminações positivas corresponde a medidas destinadas a mitigar ou 

eliminar uma situação de desvantagem em que determinado grupo se encontra dentro dos vários 

âmbitos sociais, proporcionando um tratamento mais favorável que os demais1058. 

Vedava-se qualquer pratica de discriminação, com previsão de sanções civis, 

administrativas e criminais. Bastava garantir a igualdade. Ela se limitava a mera não discriminação1059. 

                                                        
1052 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição..., p.383-384. 
1053 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. ” 
1054 SILVA, José Afonso da. Comentário..., p.70-71. 
1055 DUARTE, David. Drawing up..., p.61-62.. 
1056 ALBUQUERQUE, Martim de. Da Igualdade: Introdução à Jurisprudência. Coimbra: Editora Almedina, 1993, p.334-

336. 
1057 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo..., p.12. 
1058 RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto. O Poder de Eva: o Princípio da Igualdade no âmbito dos Direitos Políticos; problemas 

suscitados pela discriminação positiva. Lisboa: Almedina, p.306. 
1059 BRITO FILHO, José Claudio de. Ações Afirmativas. 4.ed. São Paulo: LTr, 2016,p.61. 
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Porém, esse modelo estático não permitiu que as desigualdades fossem ultrapassadas. 

Permaneceram-se resquícios, oriundos de regimes anteriores à Constituição. 

Com o surgimento do Estado Social, surgiu a necessidade de que este fomentasse, por 

prestações positivas, os direitos fundamentais. Superou-se, então, o modelo de mera proibição das 

práticas discriminatórias. Deu-se lugar à conduta do Estado em fomentar políticas públicas que 

impedissem e atenuassem as diferenças. 

Esse tipo de discriminação positiva representa um momento em que muito dos valores 

culturais de determinada sociedade são revistos e incorporados pelo Estado e pela ordem jurídica1060.  

Surgem, então, a partir destas discriminações, antes proibidas e vedadas como critérios 

de criarem exceções ou diferenças, condutas positivas do Estado, o que explicaria a nomenclatura 

discriminação positiva e ações positivas. 

Essas ações positivas tem o mesmo objetivo que o modelo repressor, que vedava a 

discriminação. Ambas têm por objetivo a igualdade. Contudo, ante a ineficácia, no contexto 

apontado, do modelo repressor, surgem condutas positivas para garantir a igualdade real, em especial, 

para grupos minoritários, visando que estes tenham acesso a determinados bens1061. 

 

3.2. Conceito de Ações Afirmativas 

Ações afirmativas consistem em um tipo de discriminação positiva e designa políticas 

públicas que tem por objetivo favorecer grupos minoritários1062, os quais estejam em situação 

desfavorável, em decorrência de segregação e estigma social1063. Neste sentido, envolve uma política 

pública de promoção da igualdade por medidas que favoreçam determinados grupos.  

Um dos tipos de ação afirmativa é a política de cotas, que conta com experiência no 

Estados Unidos, onde o uso da condição de vulnerabilidade é somado a outro critério para definir o 

uso do recurso. No Brasil, utilizou-se, em relação ao negro, para o ingresso no ensino superior (ensino 

na universidade), sendo a primeira política pública, neste modelo, objeto de análise judicial1064.  

 

3.3. Fundamentos para as Cotas Raciais (Ação Afirmativa) 

A necessidade de que a igualdade fosse atingida levou o Estado a adotar a política de 

cotas raciais. No Brasil, a primeira iniciativa deu-se com o estabelecimento, sob a proteção da 

autonomia universitária, de definição de percentual do número de vagas na Universidade de Brasília, 

o que ensejou a ADPF 186. 

Diante do dever de submissão do Estado aos direitos fundamentais e diante dos 

objetivos, previstos na Constituição, seria possível ao ente público construir suas políticas públicas.  

                                                        
1060 PETERS, Anne. Women, Quotas and Constitutions: A comparative study of Affirmative Action for Women under American, German, 

European Community and International Law. London-Boston: Kluwer Law Internacional, 1999, p.3. 
1061 BRITO FILHO, José Claudio de. Ações...,p.63-64. 
1062 PETERS, Anne. Women..., p.21. 
1063 SARMENTO, Daniel. Livres..., p.154. 
1064 BRITO FILHO, José Claudio de. Ações...,p.67. 
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Porém, ante a necessidade de controle do Estado frente aos direitos fundamentais, fica 

também sua política pública sujeita a questionamentos, razão pela qual as circunstâncias fáticas de a 

sua elaboração e as categorias selecionadas podem ser questionados à luz da Constituição Federal. 

A circunstancia fática que ensejou a política de cotas raciais para negros foi a de que, 

ante a injustiça histórica à essa categoria, percebeu-se uma disparidade na distribuição da categoria 

entre as classes sociais. A proporção de negros na classe mais baixa era maior do que a proporção de 

negros nas classes médias e altas, segundo estudos do IPEA1065. 

Levantou-se, então, uma questão de justiça em que se analisa uma certa posição de 

igualdade e desigualdade, um juízo de comparação entre a situação de um gruo em relação ao outro. 

É o que ocorre com os negros, pelos dados obtidos pelo IPEA. A distribuição não equânime pelas 

classes sociais, percebe-se uma necessidade de buscar o equilíbrio1066.  

Para explicar o mecanismo da justiça, há diversos enfoques. Dentre os quais, há o 

argumento da justiça compensatória que consiste em justificar a discriminação positiva favorável a 

certo grupo, por ser uma compensação à injustiça cometida a esse grupo no passado. A compensação 

seria feita ao grupo1067.  

A situação de exclusão dos negros, no Brasil, decorreria do regime de escravidão 

praticado no Brasil a anos atrás. Assim, haveria a necessidade de adotar mecanismos para compensar 

essa situação de injustiça construída no passado com efeitos até os dias atuais1068. 

Por essa fundamentação, os efetivamente lesionados não teriam sua compensação. A 

reparação seria para aqueles que não sofreram o dano, já que não foram escravos e não sofrem 

discriminação nos dias atuais. Além disso, surge a questão, ante a seleção de categorias, sobre a 

identificação de quem deveria receber a compensação, considerando que o Brasil é um país 

miscigenado1069.  

Além disso, há o argumento da justiça distributiva que consiste na tentativa de 

redistribuir oportunidades para aqueles excluídos. No caso, trata-se de excluídos, em decorrência de 

razões históricas de exclusão, cujos efeitos se propagaram até o presente momento e a situação não 

tenha sido revertida por políticas pública universalistas1070. 

                                                        
1065  “Outro destaque é o incremento da participação dos negros nos decis superiores da distribuição de renda. Entre os 

10% mais ricos, a participação da população branca, passou de cerca de 15%, em 1995, para aproximadamente 24% 
em 2009. Ainda a distribuição da riqueza é incontestável, e a população negra segue sub-representada entre os mais 
ricos e  e sobrer-representada entre os mais pobres: em 2009, no primeiro décimo  da distribuição (10% mais pobres 
da população), os negros correspondiam a 72% da população”. Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada [et al.]. - 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. P.35 (disponível em 
http://www.ipea.gov.br/retrato/edicoes_anteriores.html) 

1066 HART, Herbert L.A. O conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. 6ª edição. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2011, p.173 

1067 RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto. O Poder..., p.306. 
1068 SARMENTO, Daniel. Livres..., p.154. 
1069 KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações... p.222-223. 
1070 SARMENTO, Daniel. Livres..., p.155. 
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A maior crítica a essa questão é a de que a exclusão percebida é a social e não a racial, 

como ocorre nos Estados Unidos, o que, ante os critérios eleitos, ensejaria um favorecimento e 

prejuízos para quem não fosse contemplado1071. 

A questão posta é que a justiça almejada decorre da necessidade de se adotar um critério 

de diferenciação, o qual, segundo as concepções da sociedade, propicia juízos de semelhança e 

diferença. Critérios de semelhanças e diferenças relevantes podem mudar, conforme a perspectiva 

social da época, e, por consequência, a ideia de justiça pode se alterar1072. Há a diferença e a valoração 

sobre essa diferença, sobre a necessidade de que houvesse uma ação estatal em reduzir a desigualdade. 

A política de cotas é uma política pública que parte de uma afirmação generalizante que 

pode corresponder não exatamente à realidade. Em ambas justificativas (distributiva e 

compensatória), parte-se do pressuposto de que, em termos gerais, os negros não teriam igualdade 

de chances em relação aos “brancos”. Não só. A política ou sua razão de ser pode esquecer que 

podem ocorrer situações ao contrário, ou seja, a justificativa pode representar um juízo de inclusão 

de pessoas que não deveriam ser incluídas ou excluir quem deveria ser incluído1073. 

 A questão de partir de um juízo genérico consistente de uma carga emotiva de 

preconceito e falta de acesso de uma categoria a oportunidades e bens da vida, pode representar dupla 

injustiça. Uma por favorecer pessoas que não atendam a condição de falta de oportunidades. Outra 

por esquecer pessoas que, embora atendam ao requisito de estarem em condições precárias, não 

pertençam ao grupo de negros1074. 

Além disso, a regra de tratar todos iguais e os desiguais desigualmente, na medida de 

sua desigualdade, não pode servir para retirar as conquistas pessoais decorrente do próprio mérito. 

Vedar isso propicia a estagnação da sociedade e impede o prêmio às competências individuais1075. 

 

3.4. Fundamento Jurídico 

Como ao Estado decorre o dever de respeito aos direitos fundamentais, opõe-se, ante 

a discriminação positiva, violador do princípio da igualdade1076, o qual teve um fundamento 

importante na história dos direitos fundamentais, ao vedar tratamentos privilegiados e favorecer o 

mérito pessoal. 

A política de cotas, entre diversas outras, pode ser uma opção do Estado, em razão da 

verificação de falta de equidade na distribuição de bens e oportunidades, em decorrência de questões 

históricas. Contudo, o artigo 3º, inciso III, da Constituição, que estabelece os objetivos do Estado de 

combater a desigualdade e a discriminação de cor e raça, representa uma busca pelo Estado da 

                                                        
1071 KAUFMANN, Roberta Fragoso Menezes. Ações..., p.225-226. 
1072 HART, Herbert L.A. O conceito..., p.177-182.  
1073 SCHAUER, Frederick. Playing by the Rules: A philosophical examination of rule-based dacision-making in Law and in Life. Oxford: 

Clarendon Press, 1991, p.32 
1074 SCHAUER, Frederick. Playing..., p.33. 
1075 PETERS, Anne. Women..., p.83 
1076 PETERS, Anne. Women..., p.2. 
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igualdade material, o que decorreria uma necessidade de que o Estado não se omitisse diante deste 

cenário1077. 

 

4. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E COTAS RACIAIS 

Os direitos fundamentais são normas que garantem aos seus destinatários posições 

jurídicas de exigirem de todos os demais o seu cumprimento. O princípio da igualdade, como previsto 

na Constituição como direito fundamental, garante que seja exigido ao Estado a construção de meios 

para que seja atingida. 

Particularmente em relação ao Estado Brasileiro, a Constituição estabelece, no artigo 

3º, objetivos ao Estado, os quais, quando construídas as premissas legislativas pelo Poder Legislativo 

e as políticas públicas pelo Poder Executivo, oriundas do princípio da igualdade, devem ser 

integrados. Assim, a política de cotas raciais para negros, diante do quadro de desigualdade fática, 

tem fundamentação. Por outro lado, a diferenciação pode levar a tutela da de privilégios. Assim, as 

leituras possíveis e excludentes exigiriam a leitura com base nos mecanismos de controle do legislador 

com juízo de ponderação sobre as escolhas deste1078. 

 

4.1. A Conformação do Legislador 

O legislador possui uma ampla liberdade para elaborar normas. Um juízo comparativo 

determina que haja dois objetos ou duas situações às quais podem ser diferentes em alguns pontos e 

iguais em outros pontos. Essas diferenças e essas equivalências determinarão, segundo um juízo 

valorativo, os consequentes tratamentos iguais ou desiguais a serem tratados na lei1079. 

Neste plano de atuação, o que se veda ao legislador é a discriminação, uso para 

diferenciar, em razão da raça, sexo ou convicção religiosa. A repulsa é quanto ao critério que, por 

longos anos serviu de exclusão dessas categorias. Essa foi uma norma que reforçaria a repulsa pela 

ideia de épocas passadas do tratamento de que as pessoas com essas características ou atributos não 

seriam aptas a terem mesmos direitos que uma pessoa comum1080. 

Quanto ao princípio da igualdade, servindo como norte para o legislador elaborar a 

norma e para sua conformação, consiste em verificar a finalidade pretendida pela lei elaborada, 

comparando com a realidade fática e a norma, para verificar a razoabilidade da lei. As diferenciações 

desarrazoadas consideram-se arbitrárias e criadoras de privilégios1081. 

Ao legislador é dada a liberdade de conformação dos princípios constitucionais. 

Decorre, então, uma presunção de racionalidade, constitucionalidade, das leis elaboradas. Não se 

                                                        
1077 SILVA, José Afonso da. Comentário..., p.70-71. 
1078 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo...,p.295-298. 
1079 ALEXY, Robert. Teoria..., p.400. 
1080 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo..., p.15. Também HART, Herbert L.A. O conceito..., p.176-178. 
1081 LLORENTE, Francisco Rubio. La Igualdad em la Aplicación de la Ley. IN: SAN MIGUEL, Luís Garcia. El principio 

de igualdad. Madrid: Dykinson, 2000, p.49. 
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autoriza, portanto, que haja substituição do legislador na confecção da norma, mas que haja apenas 

um juízo de ponderação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da medida1082. 

A questão do tratamento diferenciado a pessoas iguais pode ser justificado. Haveria a 

necessidade do cotejo entre o motivo do tratamento diferenciado, o direito a que ensejou a diferença 

e a arbitrariedade do tratamento. Deve haver motivo razoável e deve ter um fundamento jurídico1083. 

No caso da discriminação positiva, como no caso da ação afirmativa de cotas raciais 

para negros, há a seleção de pessoas, na medida em que atendam critérios de mérito com pertença a 

determinados grupos a serem abrangidas pela política, cujos efeitos acabam por prejudicar indivíduos 

de outros grupos. O sistema de cotas consiste em uma discriminação inversa em que há o reforço de 

um grupo e implica a exclusão de outro1084. 

 

4.2. Fundamentos para as cotas raciais de negro 

Descreve José Claudio Brito Filho que, segundo Dworkin, existiriam dois fundamentos 

para a adoção de política de cotas. O primeiro é de que ação estivesse adequada para ordenar as 

instituições sociais. O segundo que houvesse fundamento normativo1085. 

Para explicar o mecanismo da justiça, há diversos enfoques. Dentre os quais, há o 

argumento da justiça compensatória e da justiça distributiva, já que, oriundo de análise da conjuntura 

brasileira, verificou-se que as pessoas negras tinham proporcionalmente menos acesso a bens e 

oportunidades, mesmo diante de políticas sociais universalistas, não sendo a exclusão eliminada 

apenas pela vedação à discriminação. Ou seja, a discriminação negativa não foi suficiente para pôr 

fim à exclusão social1086. 

Em relação ao argumento normativo, segundo José Afonso da Silva, a igualdade 

material permite que a opção do Estado, em razão da verificação de falta de equidade na distribuição 

de bens e oportunidades, em decorrência de questões históricas, de prestigiar o artigo 3º, inciso III, 

da Constituição, que estabelecem os objetivos do Estado de combater a desigualdade e a 

discriminação de cor e raça, proporcionando o sistema de cotas raciais1087. 

 

4.3. Leitura das Cotas Raciais 

A política de cotas sustenta-se na Constituição Federal que permite, pela regra de tratar 

os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade, a realização de 

diferenciações conjuntamente com o objetivo do Estado de reduzir ou acabar com as desigualdades 

sociais e o preconceito de cor. Isso vai de encontro a outro direito previsto na Constituição que veda 

                                                        
1082 ALBUQUERQUE, Martim de. Da Igualdade..., p.338-339. 
1083 ALBUQUERQUE, Martim de. Da ... , p.335.. 
1084 RAPOSO, Vera Lúcia Carapeto. O Poder..., p.307. 
1085 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e prática da Igualdade. São Paullo : Martins Fontes, 2005, p.581-607 

Apud: BRITO FILHO, José Claudio de. Ações Afirmativas. 4.ed. São Paulo: LTr, 2016,p.67 
1086 SARMENTO, Daniel. Livres..., p.154-156. 
1087 SILVA, José Afonso da. Comentário..., p.70-71. 
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o privilégio, impondo a igualdade nos termos da lei. Isso acarreta um conflito de normas e princípios. 

A ponderação deve ser realizada com verificação da adequação da medida, da necessidade da medida 

e da proporcionalidade em sentido estrito da medida1088. 

O caso paradigma foi a cota nas Universidades Públicas, o que ensejou a ADPF 186. A 

Universidade de Brasília, em razão de sua autonomia universitária, estabeleceu uma cota de 20% de 

suas vagas para estudantes negros e indígenas. A ação foi julgada improcedente, por considerarem a 

medida constitucional e atendendo a proporcionalidade1089. 

Embora houvesse políticas universais contra a discriminação ao negro, elas não foram 

capazes de eliminar a disparidade. Os dados do IPEA, em que se informa que há, em termos 

proporcionais, mais negros nas classes mais baixas do que nas mais elevadas, são um suporte para a 

elaboração de uma política de discriminação positiva específica a esta classe, visando uma justiça 

distributiva. Trata-se de medida adequada, já que as medidas genéricas não causaram a repercussão 

cabível, ao acesso a bens e serviços que o estado de diferença impossibilita1090. 

Mesmo que justificada pela incapacidade de medidas gerais de inclusão não terem 

reduzido a desigualdade entre negros e brancos, a necessidade da medida impõe que não se possa 

propaga-la indefinidamente no tempo, sob pena de causar um privilégio. Sem descuidar da eficiência 

da medida, deve-se analisar a questão do grupo abrangido e do número de vagas e sua duração no 

tempo. Fixam-se assim que a política de cotas deve ter duração no tempo1091.  

Por fim, os benefícios alcançados permitem uma leitura de prestigiar a inclusão social, 

sem inviabilizar o mérito na contemplação de vagas. Podem ser garantidas as cotas, mas sem sacrifício 

do critério de mérito1092.O número de vagas também pode conduzir a uma desproporção, ao 

inviabilizar a igualdade de oportunidades e criar um privilégio. 

Porém, deve ser exigida a justificação quanto as categorias escolhidas pela política de 

cotas, sob o pretexto da necessidade de reduzir a exclusão. A afirmação generalizante, quanto a todos 

os negros, pode não corresponder às necessárias condições que justificaram a norma. A política ou 

sua razão menciona e se sustenta na exclusão do negro à sociedade, o que pode gerar dupla injustiça. 

Uma por favorecer pessoas que componham o respectivo grupo, mas já tenham acesso a bens e 

oportunidades, estudos, renda. Outra esquecer pessoas que, embora atendam ao requisito de estarem 

em condições precárias, não pertençam ao grupo de negros1093. 

Nenhum dos argumentos diferenciadores menciona o preconceito, mas a exclusão. 

Assim, poderia ocorrer a violação à proibição de discriminação, em que haveria privilégio ilegítimo, 

                                                        
1088 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo...,p.291. 
1089 Supremo Tribunal Federal, ADPF 186. Ministro Relator Ricardo Lewandowiski. DJ 26.04.2012. Obtido em: 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp  
1090 BRITO FILHO, José Claudio de. Ações Afirmativas. 4.ed. São Paulo: LTr, 2016,p.121. 
1091 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo...,p.294-295. 
1092 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo...,p.294-295. 
1093 SCHAUER, Frederick. Playing..., p.33. 
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caso sejam contemplados apenas alguns que deveriam gozar do benefício, ou haveria discriminação 

ilegítima, caso sejam contemplados todos menos alguns1094. 

A lei 12711 de 2012 que estabelece parâmetros de cotas sociais para ingresso em cursos 

de universidades públicas e ensino profissionalizante altera essa situação. Primeiramente ela 

estabelece mecanismos que contemplem estudantes de baixa renda, os quais a lei indica quem 

atenderia esse critério. Dentro deste grupo dos estudantes de baixa renda, está a cota para negros, 

pardos e indígenas, em número proporcional ao número de pessoas dessas categorias que compõem 

a população da região. A cota destes grupos está incluída na cota dos estudantes de baixa renda1095.  

A política de cotas raciais ainda é objeto de muito debate no Brasil. Na universidade 

pública encontrou um campo que, ante os valores do ensino universitário de universalidade e 

pluralidade, possibilitou sua elaboração e consolidação, como mecanismo de inclusão social e 

fomento à igualdade material. Contudo, as justificativas para as cotas raciais em outros campos de 

atuação, como emprego público e contratação, merecem sempre uma reanálise das justificativas para 

sua implantação. 

 A política se justifica frente a desigualdade de oportunidades, oriunda e demonstrada 

pela exclusão social. Diferente é o caso de um emprego público cujo requisito seja possuir curso 

universitário. Neste caso, o requisito do curso superior seria uma condição necessária para competir 

pelo cargo ou emprego. Não haveria qualquer fundamento para a desigualdade, pois a pessoa teve 

acesso a um curso superior. E cursar um curso superior, pelas cotas, já teria sido a contribuição social. 

A igualdade com as cotas, então, aparentemente estaria prejudicada, a não ser que se encontre outro 

critério de exclusão social que prejudique o candidato1096. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os direitos fundamentais são normas consagradas na Constituição Federal que trazem 

normas de imposição, de obrigação e de permissão. Dentre as normas constitucionais, está previsto 

o princípio da igualdade que, segundo a doutrina, estabelece uma leitura formal com o comando de 

que todos são iguais perante à lei, e uma leitura material, com o comando de que os iguais devem ser 

trados igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. 

                                                        
1094 ALBUQUERQUE, Martim de. Da Igualdade..., p.334-336. 
1095 Art. 1o  As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas 
vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Parágrafo único.  No 
preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes 
oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. Art. 
2o  (VETADO). Art. 3o  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o desta Lei serão 
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos 
da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência na população da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.          (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016). Parágrafo 
único.  No caso de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas 
remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 
públicas. Acesso em 18.02.2017. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm 
1096 BRITO FILHO, José Claudio de. Ações...,p.127-130. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13409.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm
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A obrigação do Legislador de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente o 

leva a criar normas, as quais podem ser objeto de conformação, nos termos do controle de 

constitucionalidade. 

Seria possível o sistema de cotas raciais, visando à igualdade fática. Contudo, há celeuma 

entre a criação do sistema de cotas raciais para negros e o direito à igualdade das pessoas não 

alcançadas pela medida. Há uma norma sustentada por uma regra oriunda da Constituição que 

permite ao legislador fazer tal política de cotas raciais e a regra da Constituição que veda tratamento 

privilegiado, sob a ideia de que todos são iguais. 

O meio de resolver é a ponderação, o qual foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADPF 186 que tratava de sistema de cotas na Universidade de Brasília, em que se observou 

a necessidade da medida, adequação da medida e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 

da medida. Verificaram-se a temporalidade da medida, a necessidade da medida, ante a ineficácia de 

medidas genéricas de igualização, e a consagração, mesmo no sistema de cotas, do mérito individual 

na seleção. 

Percebe-se que o fundamento do sistema de cotas só pode ser a exclusão social e não o 

mero preconceito. O preconceito pode ser a causa da exclusão ou o efeito da exclusão. A exclusão 

social leva ao fortalecimento dos estereótipos que essa categoria vem passando. 

De qualquer forma, ao estabelecer cotas raciais, podem ser beneficiados aqueles que 

não estão excluídos socialmente, o que origina um privilégio diante dos demais. Além disso, como 

uma política de inclusão social, esta deve proporcionar a inclusão de quem não tem acesso aos bens 

e oportunidades. 

Por esta razão, entende-se que a lei 12711, que trata de cotas para ingresso na 

universidade pública, veio melhorar o sistema, ao proporcionar a inclusão de quem não dispõe de 

situação financeira favorável, tendo que se valer integralmente do sistema público de ensino. E há 

uma cota para os negros dentro desta cota social. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre os avanços da ciência e da técnica a serviço da saúde e do bem-estar humanos 

merece certamente ser destacado o transplante de órgãos e tecidos, que possibilita a muitas pessoas 

em situação de grave enfermidade, morte iminente ou insuficiência no exercício de suas faculdades 

somáticas indispensáveis, recobrar a vida saudável e digna e restaurar o pleno funcionamento do 

organismo, ou, ao menos, reduzir-lhes o sofrimento e as limitações decorrentes de uma saúde 

debilitada. O tema desperta debates de natureza jurídica, moral e religiosa, que refletem, na ordem 

legal, valores e interesses da sociedade.  

Em 1º de janeiro de 2017 entrou em vigor uma polêmica alteração na legislação francesa 

sobre a remoção e doação de órgãos. Desde 1976, todo cidadão francês, quando morto, é passível de 

ter seus órgãos destinados para transplante, ainda que não tenha manifestado favoravelmente sua 

                                                        
1097 Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em Educação pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Estágio Pós-doutoral na Università degli Studi di Milano-
Bicocca (UNIMIB). Estágio Pós-doutoral na Alma Mater Studiorum Università di Bologna (UNIBO). 
Visiting Professor da Università degli Studi di Milano-Bicocca (UNIMIB). Professora Titular de Direito 
Penal, Processual Penal e Teoria do Direito da UFES. Coordenadora dos Grupos de Pesquisa “Bioethik” 
e “Direito & Ficção” (UFES). E-mail: mvetis@terra.com. 

 
1098 Bacharelando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Pesquisador acadêmico do 

Grupo de Pesquisas “Bioethik” (UFES) e “Direito e Ficção”. Estagiário no Tribunal Regional do Trabalho 
da 17ª Região (TRT-17). E-mail: matheusbsdl@hotmail.com 



706 

 

vontade. A destinação só era vedada quando o falecido havia manifestado vontade contrária quando 

vivo, inscrevendo-se num registro nacional de recusa, ou quando a família, consultada, manifestava 

sua oposição. A nova lei dispensa a decisão familiar e toma a negativa individual como única hipótese 

de impedimento. Afirma-se que essa medida ampliará a quantidade de órgãos e tecidos para 

transplante, em um país em que a demanda de órgãos é maior que a disponibilidade, apesar da 

legislação favorável à remoção.  

Neste trabalho utilizou-se metodologia qualitativa, através de pesquisa documental, 

descritiva e comparativa, onde se pretendeu ressaltar as políticas de doação e transplantes do Brasil e 

da França, com o fito de identificar na legislação pertinente de ambos os países, aspectos limitadores 

do processo de doação e transplantes de órgãos e tecidos humanos, à luz dos princípios da dignidade 

da pessoa humana, da autonomia da vontade e da solidariedade. Abordar-se-á de maneira analítica e 

crítica a alteração legislativa na França e as normas da legislação brasileira acerca do tema, 

notadamente a Lei nº 9434/97, a Lei de Transplantes, discutindo-a à luz da Constituição e dos 

princípios da dignidade da pessoa humana, da autonomia da vontade e da solidariedade, que orientam 

o constitucionalismo brasileiro desde 1988 e são compartilhados com a República Francesa.  

 

1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS AFETOS AO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E 

TECIDOS  

 

A Bioética é uma manifestação da ética própria de nosso tempo. As descobertas da ciência 

e as novas realidades criadas pela tecnologia lançam aos pensadores deste século incipiente uma série 

de problemas até então inéditos que encontram cada vez mais espaço na vida quotidiana do homem 

médio. A bioética propõe-se a tratar desses problemas de maneira interdisciplinar, valendo-se de 

informações de outras áreas do conhecimento e afirmando a centralidade e primazia da pessoa 

humana nos debates sobre as grandes questões que nos fustigam neste “admirável mundo novo”. 

A remoção e destinação de órgãos e tecidos para fins terapêuticos desperta, por envolver a 

disposição de porções do corpo humano, ainda em vida ou post mortem, a sensibilidade Bioética, 

abrindo espaço para discussões de natureza moral e jurídica acerca da prática. O direito tem, ainda 

que diante de circunstâncias sociais sempre mais complexas e cambiantes, um papel fundamental a 

ser cumprido, de submeter as diversas práticas sociais a regras inspiradas por valores e princípios de 

relevância para a comunidade.  
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1.1.  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A dignidade do homem, afirmada em dimensões distintas – a religião, a filosofia, o direito 

–, porém convergentes, tornou-se, sobretudo a partir das experiências trágicas do século XX, no que 

diz respeito às guerras mundiais, aos genocídios e aos regimes totalitários, um Leitmotiv para as 

democracias modernas, impondo às sociedades a necessidade de repensar e reafirmar o conceito de 

humanidade.  

Terminado o conflito [a Segunda Guerra Mundial], a revelação dos horrores do 
totalitarismo reacendeu o ímpeto pela busca de soluções de preservação da 
dignidade humana, contra os abusos dos poderes estatais. Os países que saíam do 
trauma dos regimes ditatoriais buscaram proteger as declarações liberais das suas 
constituições de modo eficaz1099. 

Na contemporaneidade, a primazia da pessoa, de sua dignidade e de sua autodeterminação, 

define, na ordem jurídica, as diretrizes a serem seguidas pelo legislador, na produção legal, e pelo 

julgador, no exercício da jurisdição. Miguel Reale resume, com maestria, esse entendimento: 

Pensamos que a experiência jurídica pressupõe determinadas constantes 
valorativas ou axiológicas – como, por exemplo, a do valor originário da pessoa 
humana - , sem as quais a história do Direito não teria sentido. [...] A experiência 
histórica demonstra que há determinados valores que, uma vez trazidos à 
consciência histórica, se revelam ser constantes éticas inamovíveis que, embora ainda 
não percebidas pelo intelecto, já condicionavam e davam sentido à práxis humana. 

De todos esses valores o primordial é o da pessoa humana, cujo 
significado transcende o processo histórico, através do qual a espécie toma 
consciência de sua dignidade ética. Daí dizermos que a pessoa é o valor fonte. 1100 

 

Nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil assume o conceito de 

dignidade humana como fundamento da república 1101, assim como a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, absorvida pela Constituição Francesa de 1958, que determina a ação do 

Estado para a “conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem”. 1102  

Importante destacar que a dignidade humana é um princípio que representa um conceito 

aberto e abstrato, sem uma definição universal de consenso. É imprescindível, portanto, por meio de 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com fundamento em dados científicos, confrontá-la 

com outros princípios, de modo a defini-la e fazê-la incidir na concretude dos dilemas morais 

                                                        
1099 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 69. 
1100 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 24ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 315. 
1101 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade 
da pessoa humana (BRASIL, 1988). 
 
1102 Art. 2º O objetivo de qualquer associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 

homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. 
 



708 

 

quotidianos, que, sobretudo no âmbito bioético, são de grande delicadeza e tangem valores muito 

caros à sociedade. 

 

1.2. AUTONOMIA DA VONTADE 

A autodeterminação da pessoa é um desdobramento de sua dignidade. Afirmar que a 

pessoa humana é investida de uma primazia sobre tudo o mais importa em promover sua vontade 

livre como razão e guia de seus atos. A noção de dignidade humana alinhada à autonomia da vontade 

significa que a pessoa humana, a princípio, é livre para tomar as decisões que pensar adequadas e 

oportunas para si, dentro, evidentemente, de limites morais.  

 

Ser autônomo não é a mesma coisa que ser respeitado como um agente 

autônomo. Respeitar um agente autônomo é, no mínimo, reconhecer o direito 

dessa pessoa de ter opiniões, fazer suas escolhas e agir com base em valores e 

crenças pessoais. Esse respeito envolve a ação respeitosa, e não meramente uma 

unidade respeitosa. Ela exige também mais que obrigações de não-intervenção 

nas decisões das pessoas, pois inclui obrigações para sustentar as capacidades dos 

outros para escolher autonomamente, diminuindo os temores e outras condições 

que arruínem sua autonomia. 1103 

 

O artigo 5º da Constituição brasileira dita que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei” 1104 e a autonomia da vontade é um dos pilares da 

Declaração de Direitos de 1789. 1105 A remoção post mortem e destinação de órgãos e tecidos humanos 

para transplantes é, nesse sentido, plenamente defensável como ato do exercício humano da 

autonomia da vontade. O Código Civil brasileiro dispõe do tema em seus artigos 13 e 14: 

                                                        
1103 BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. São Paulo: Loyola, 

2002. 

1104 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei (BRASIL, 1988). 

1105 Art. 5º A lei proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser 

obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. 
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Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do 
próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de 
transplante, na forma estabelecida em lei especial. 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição 
gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a 
qualquer tempo. (BRASIL, 2002). 

 

A comercialização de tecidos, órgãos ou partes do corpo, entretanto, é devidamente defesa 

nas legislações mais avançadas sobre o tema. A disposição onerosa do corpo ofende o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a 
coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer 
equivalência, compreende uma dignidade. 1106 

  

 O presente artigo avança sobre um terreno pantanoso: o consentimento na doação de órgãos, 

que pode ser presumido ou informado, conforme veremos em momento oportuno, detendo-nos 

sobre as dificuldades de se justificar um ou outro à luz dos princípios conformadores que ora 

discutimos. 

  

1.3.  SOLIDARIEDADE 

A solidariedade constitui-se num dos objetivos fundamentais da República declarados na 

Constituição de 1988, definido não apenas como uma formulação genérica e abstrata, mas como um 

direito a ser concretizado e uma norma programática para a Nova República, qual seja, “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária”. 1107 A Declaração francesa de Direitos do Homem e do 

Cidadão afirma, por sua vez, que os direitos individuais têm como limite o direito alheio, invocando, 

portanto, as noções de solidariedade e equidade como fundamentos da sociedade francesa. 

Art. 4º A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique 
o próximo: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por 

                                                        
1106 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Tradução de Leopoldo 
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2003. 

 
1107 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I- Construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. 
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limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo 
dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 

 

O ideal de justiça almejado pela sociedade deve promover uma revisão das relações sociais 

e da realidade jurídica de modo a conformar os interesses individuais ao bem comum. Nesse sentido, 

a discussão acerca da destinação de órgãos e tecidos para transplantes encontra-se, como tantas outras 

de natureza bioética e biojurídica, no limiar entre liberdade e autodeterminação, de um lado, e 

solidariedade e interesse coletivo, de outro.   

Para a realização dos ideais constitucionais, faz-se necessária uma 
reformulação das relações jurídicas e sociais à luz do princípio da solidariedade. 
Pois, para se alcançar uma sociedade justa e solidária, os interesses individuais 
precisam ser direcionados para o melhor atendimento dos interesses coletivos.1108 

 As correntes constitucionalistas deste início de século debruçam-se sobre a complexidade de 

conciliar a liberdade, consubstanciada de modo mais evidente nos direitos liberais, a igualdade 

material, realçada nos direitos sociais, e a fraternidade ou solidariedade, almejadas na enunciação e 

garantia dos direitos difusos e coletivos, ditos de terceira geração. Em todas as grandes discussões 

bioéticas, faz-se presente a mesma problemática, isto é, como alinhar e combinar os direitos 

fundamentais de modo a conformá-los simultaneamente à dignidade humana, à autonomia 

individual e à solidariedade. 

  

2. DOAÇÃO POST MORTEM DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO BRASIL 

Os transplantes no Brasil são disciplinados pela Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, 

que dispõe sobre a remoção de órgãos e tecidos humanos para fins de transplante e tratamento, 

conforme disposto na ementa do documento legal. Entende-se também, na esteira do parágrafo único 

do artigo 1º que o sangue, o esperma e o óvulo não estão compreendidos por essa lei. A remoção só 

será possível após a constatação de morte encefálica, isto é, a “morte baseada na ausência de todas as 

funções neurológicas”1109. 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de 
diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois médicos não 

                                                        

1108 CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. ZAGANELLI, Margareth Vetis. PERES, Vanessa Cruz dos 

Santos. Aparente Conflito de Consentimento na Doação de Órgãos e Tecidos Post Mortem.  

 
1109 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS. Entendendo a Morte 

Encefálica. Disponível 
em:<http://www.abto.org.br/abtov03/default.aspx?mn=472&c=915&s=0&friendly=entendendo-a-
morte-encefálica>. Acesso em: 27 de maio de 2017. 
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participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de 
critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de 
Medicina.1110 

 

Uma alteração legal de 2001 determina que a remoção de órgãos ou tecidos de falecidos 
para transplante precisa ser autorizada pelo cônjuge ou parente, orientando-se pelo chamado princípio 
do consentimento informado. Há críticas a essa regra, pois sujeita a vontade do doador à confirmação de 
um membro da família, o que lhe põe rédea à autodeterminação e, também, por consequência, 
compromete a destinação de partes do corpo para fins terapêuticos em quantidades adequadas para 
responder à grande demanda.  

Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas 
falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da 
autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, 
reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito 
por duas testemunhas presentes à verificação da morte. 

 

Constatando a morte do paciente, é permitido a seu próprio médico pessoal, ao médico da 

UTI ou aos membros da equipe de captação de órgãos comunicar a família acerca do óbito e informar 

da possibilidade de autorizar a remoção1111. A lei ainda dispõe sobre a remoção realizada em pessoa 

incapaz, desde que com permissão dos pais ou responsáveis, e veda a remoção em pessoas não 

identificadas. 

Art. 5º A remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida 
expressamente por ambos os pais, ou por seus responsáveis legais. 

Art. 6º É vedada a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do 
corpo de pessoas não identificadas. 

 

A lei, em seu capítulo 5, define sanções penais e administrativas para a remoção em 
inconformidade com a legislação.  

Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou 
cadáver, em desacordo com as disposições desta Lei: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 

                                                        
1110 A resolução nº 1480/97, do Conselho Federal de Medicina, regulamenta o art. 3º, estabelecendo critérios 

para a constatação da morte encefálica com o fim de possibilitar a remoção de órgãos e tecidos. 

 
1111 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS. Entenda a Doação de Órgãos. 

Decida-se pela Vida. Disponível em: 
<http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/entendadoacao.pdf>. Acesso em: 27 de maio de 2017. 
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Nesse sentido, a Lei 9.434 veda a compra ou venda de tecidos, órgãos e partes do corpo e 

impõe uma sanção penal àqueles que procederem a tal prática, conflitante com a ordem jurídica. 

Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, 
facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação. 

 

Ademais, o Código de Ética Médica proíbe ao profissional da medicina a “participar, direta 

ou indiretamente, da comercialização de órgãos ou tecidos humanos”.1112 

Apesar de uma série de problemas que ainda persistem na saúde pública, o Brasil mantém 

um programa de transplantes com reconhecimento mundial e se destaca por administrar o maior 

sistema público de transplantes, com cerca de 95% dos procedimentos efetuados pelo Sistema Único 

de Saúde.1113  

A agilidade no transporte de órgãos é garantida por meio de acordos de cooperação entre 

o Ministério da Saúde e empresas aéreas.1114 Um decreto presidencial de 2016 ordenou que a Força 

Aérea Brasileira auxiliasse o Ministério da Saúde no transporte de órgãos para transplante, agilizando 

os procedimentos e favorecendo uma maior celeridade para o sistema.1115 Compreende-se desses 

esforços que o sistema brasileiro de transplantes opera com efetividade e é referência, destacando-se 

como uma grande conquista em meio a problemas estruturais crônicos no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

                                                        
1112 Art. 46. Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou  de tecidos humanos (Resolução 

nº 1931/2009, do Conselho Federal de Medicina). 

 
1113 AGÊNCIA BRASIL DE COMUNICAÇÃO. Brasil é destaque no contexto mundial de doação de órgãos. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-09/brasil-e-destaque-no-contexto-
mundial-de-doacao-de-orgaos>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2017. 

 
1114 PORTAL BRASIL. Entenda as etapas do processo de doação de órgãos. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/saude/2016/06/entenda-as-etapas-do-processo-de-doacao-de-orgaos>. 
Acesso em: 5 de fevereiro de 2017. 

 
1115 Decreto nº 8.783, de 6 de junho de 2016. Diário Oficial da União. Brasília, 2016. Disponível 

em:<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/06/2016&jornal=1&pagina=1
&totalArquivos=88>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2017.  
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3. DOAÇÃO POST MORTEM DE ÓRGÃOS E TECIDOS NA FRANÇA 

O Código francês de Saúde Pública determina, em seu artigo 1232-1, que: 

Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment 
constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.1116 

 

A remoção de órgãos e tecidos humanos para transplante é regulamentada na França pela 

Lei Caillavet1117, de 1976, que faz presumir que todo cidadão francês concorda com a remoção de 

seus órgãos após sua morte, salvo se houver manifestado sua vontade de maneira contrária, 

inscrevendo-se num registro nacional de recusa.1118 A recusa é revogável a qualquer momento.1119 

Por padrão, todo francês, com algumas exceções (mineiros e pessoas sob tutela, por exemplo) são 

potenciais doadores. Impera, portanto, o princípio do consentimento presumido.  

O princípio do consentimento presumido é presente nas legislações de países como Itália, 

Espanha, Bélgica e Argentina, além da França. No Brasil, como já exposto, vige o princípio do 

consentimento informado, adotado após uma experiência de três anos com uma legislação orientada pelo 

consentimento presumido. Um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pretende, porém, 

reinstituir a doação presumida de órgãos, que já foi realidade no país entre 1997 e 2001.1120 A 

legislação pautada pelo consentimento informado considera o cidadão como doador apenas se ele 

manifestar formalmente seu interesse em sê-lo, assim que falecer, sujeitando-se ainda, no caso 

brasileiro, à confirmação familiar. 

Até 2017, na França, caso não houvesse recusa explícita, a família do falecido deveria ser 

consultada, o que resultava em recusa familiar em até um terço dos casos, realidade que crescia 

moderadamente nos últimos anos.1121 Em 1º de janeiro deste ano, no entanto, entrou em vigor uma 

                                                        
1116 Em tradução livre: “a remoção de órgãos de uma pessoa cuja morte foi devidamente 

constatada não pode ser efetuada, se não para fins terapêuticos ou científicos”. Acesso em: 5 de fevereiro 
de 2017. 

  
1117 Lei nº 76-1181, de 22 de dezembro de 1976. 
 
1118 A inscrição pode ser feita inclusive pela Internet, com uma cópia do documento de identidade, pelo site 

www.registrenationaldesrefus.fr. 
 
1119 “Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus 
d’un tel prélèvement, principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Ce refus est révocable à 
tout moment” (art. 1232-1, Código de Saúde Pública a partir de  janeiro de 2017). 
1120 Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/07/26/senado-examina-sugestao-

de-retorno-da-doacao-presumida-de-orgaos-para-transplantes>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2017. 
 
1121 Loïc Soleymieux. Don d’organes: un tiers des familles refusent le prélèvement sur leur proche 

décédé. Disponível em: <http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/03/31/don-d-organes-un-
amendement-pour-contourner-le-consentement-des-proches_4600818_1651302.html>. Acesso: 05 de 
fevereiro de 2017. 

 



714 

 

alteração legislativa, articulada pela ministra Marisol Touraine e pelo governo Hollande, que suprime a 

necessidade de consulta à família.  

A ideia do Ministério de Assuntos Sociais e Saúde é que haja uma redução de recusas de 

32,5% para 25% ao longo de três anos.1122 A demanda de órgãos e tecidos na França ainda é maior 

que a oferta e havia, em 2015, só na França, mais de 19.000 pessoas esperando uma doação na fila de 

transplantes.1123  No fim desse mesmo ano, havia duas vezes mais pessoas esperando que em 2005.1124  

Mais de 86.000 pessoas, no entanto, esperavam por uma doação na União Europeia, na 

Noruega e na Turquia. A partir de agora, a família do falecido será apenas informada da remoção e não 

consultada.1125 Sua oposição será considerada apenas se apresentar provas de que o falecido também 

se opunha à remoção.1126 Dessa forma, concretiza-se a intenção do então governo de favorecer uma 

maior disponibilização de órgãos e tecidos removendo obstáculos legais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI FRANCESA SOBRE DOAÇÃO 

POST MORTEM DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

A promoção da autodeterminação da pessoa sobre o destino de seu corpo após a morte é 

louvável. Nesse sentido, alterações legislativas que garantam que o indivíduo possa exercer 

plenamente o poder de decidir sobre esse destino são defensáveis e representam um passo importante 

na reafirmação da autonomia da vontade e da dignidade humana. 

Entretanto, a questão da legislação francesa é mais delicada e envolve um problema que 

não se faz presente em normas legais de muitos países. A polêmica reside no princípio do 

consentimento presumido. Tal princípio norteador da legislação francesa acerca dos transplantes é 

considerado por seus críticos uma afronta à autodeterminação e à liberdade dos cidadãos franceses. 

                                                        
1122 DURANT, Anne-Aël. Don d’organes: que change la nouvelle mesure sur le refus explicite? 

Disponível em: <http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/22/don-d-organe-quarante-
ans-apres-la-loi-sur-le-consentement-presume-ou-en-est-on_5053129_4355770.html>. Acesso em 25 de 
janeiro de 2017. 

 
1123 CONNEXION FRANCE. MPs back automatic organ donations. Disponível em: 

<http://www.connexionfrance.com/organ-donation-automatic-death-controversy-health-law-16834-
view-article.html>. Acesso em: 11 de fevereiro de 2017. 

 
1124 EUSTACHE, Isabelle. Don d’organes: tous donneurs présumés. Disponível em: <http://www.e-

sante.fr/don-organes-tous-donneurs-presumes/breve/800>. Acesso em: 27 de maio de 2017. 
 
1125 “Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément 

aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la biomédecine” (art. 1232-1, 
Código de Saúde Pública a partir de  janeiro de 2017). 

 
1126 “Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir auprès des proches 
l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité 
des prélèvements envisagés” (art. 1232-1, Código de Saúde Pública a partir de  janeiro de 2017). 
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Alega-se que não é democrático que o Estado exija que um indivíduo o notifique de sua recusa em 

dispor de seu próprio corpo. A disposição deveria ser um ato positivo (eu disponho de meu corpo) 

e não negativo (eu não quero dispor). A abordagem mais adequada seria, portanto, administrar um 

registro de doadores e não de recusa.  

É verdade que os direitos individuais devem encontrar limites diante do interesse social, 

mas não é razoável justificar a intervenção do poder público sobre as decisões individuais ou 

familiares acerca do destino do corpo em nome da alta demanda de órgãos. É evidente que a 

inferioridade da oferta diante da demanda é lamentável, mas não é admissível que se use desse 

argumento para relativizar direitos personalíssimos.  

Uma política de incentivo e conscientização acerca da importância da doação post mortem 

seria, por certo, mais democrática e plenamente condizente com a liberdade de consciência dos 

cidadãos franceses.  

A alteração na lei francesa vem encontrando resistência também na classe médica. Muitos 

profissionais da saúde alegam que a mudança é questionável num ponto de vista ético e desfavorece 

o relacionamento entre o médico e a família do enfermo, excluindo-a do processo de doação1127, 

podendo ensejar a incompreensão de médicos e do público em geral1128 A Ordem dos Médicos 

manifestou sua oposição à emenda da lei, sustentando que a opinião dos familiares não pode ser 

descartada.1129 Um comunicado da associação de classe foi emitido em 2015 acerca do tema: 

L'Ordre des médecins plaide pour que le prélèvement d'organes sur 
une personne décédée reste subordonné à la décision de celle-ci de son vivant ou 
à défaut à l'assentiment de ses proches. [...] Il s’oppose fermement à ce que les 
proches soient exclus de ce processus. L’Ordre des médecins agira en ce sens à 
l’occasion de l’examen du projet de loi de modernisation du système de santé par 
le Sénat en juillet.1130 

                                                        

1127 ALLO DOCTEURS. L’Ordre des Médecins contre le Don d’organes automatique. Disponível em: 

<http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/greffes-don-d-organes/l-ordre-des-medecins-contre-le-don-d-

organes-automatique_16180.html>. Acesso em: 27 de maio de 2017. 

1128 BIENVAULT, Pierre. Pour le Dr Faroudja, “il est impensable de ne pas demander l’avis des familles sur 
le don d’organes”. Disponível em: <http://www.la-croix.com/Actualite/France/Pour-le-Dr-Faroudja-il-est-
impensable-de-ne-pas-demander-l-avis-des-familles-sur-le-don-d-organes-2015-04-26-1306664>. Acesso em: 
27 de maio de 2017. 

1129 THE HUFFINGTON POST. Don d’organes: opposé au consentement presume, l’Ordre des 
médecins estime qu’il ne faut pas écarter l’avis des proches. Disponível em: 
<http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/27/don-dorganes-oppose-au-consentement-presume-lordre-
des-medec/>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2017. 

 
1130 Em tradução livre: “A Ordem dos médicos argumenta que a remoção de órgãos de uma pessoa falecida 

depende de seu consentimento durante a vida ou, se não for possível, por seus familiares após a morte. [...] 
A Ordem se opõe firmemente à exclusão dos familiares desse processo”. Disponível em: 
<https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1593>. Acesso em: 5 de fevereiro de 2017. 
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Ademais, aliada ao consentimento presumido, a alteração legal proporciona maior 

intervenção sobre a individualidade dos cidadãos, negando até à família do falecido o direito de 

participar da decisão que ele haveria deixado de tomar ou não se manifestado. Enfim, não é a pessoa 

que deve manifestar sua recusa ao Estado, mas este que deve convidá-la à doação por meio da 

conscientização sobre a importância de ser doador. 

 

CONCLUSÃO 

A crescente demanda por órgãos e tecidos humanos para transplantes consiste em uma 

situação de considerável gravidade que exige respostas rápidas do poder público para preservar a vida 

e a saúde das pessoas. O empenho do Estado na tomada de medidas para responder a essa situação 

se concretiza em políticas públicas diferentes em cada país, refletindo, no ordenamento jurídico, os 

valores e interesses sociais que ditam o debate público. 

No Brasil, a lei 9.434/97, conhecida como Lei dos Transplantes, reprime a autonomia da 

vontade do doador, sujeitando-a à confirmação da família. Tal situação se apresenta como um 

aparente conflito entre as normas depreendidas do art. 14 do Código Civil, que determina que “é 

válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em 

parte, para depois da morte” (BRASIL, 2002) e as disposições da lei especial já expostas neste artigo 

na seção apropriada. O deferimento da família far-se-ia indispensável quando houvesse silêncio por 

parte do falecido enquanto ainda vivo, decidindo sobre sua omissão.  

A legislação francesa é mais incisiva que a brasileira e cria condições para a disponibilização 

de uma quantidade maior de órgãos, pois sujeita a recusa de um indivíduo a doar à sua inscrição num 

registro nacional, como já esclarecido. A alteração de janeiro de 2017 torna ainda mais acentuado tal 

estado de coisas, significando intervenção ainda maior do Estado sobre uma realidade eminentemente 

privada, à medida em que nega à família do falecido o poder de autorizar ou não a remoção dos 

órgãos quando não houver recusa explícita e registrada.  

É questionável nesse ponto o maior alcance do princípio do consentimento presumido e a 

limitação do poder decisório familiar diante da omissão do ente querido falecido. Entretanto, uma 

alteração legal no Brasil de modo a estimular a autonomia da vontade, restringindo o deferimento 

familiar às situações de silêncio do potencial doador, pode significar um passo importante rumo ao 

aprimoramento da legislação em relação aos princípios da liberdade, autodeterminação e 

solidariedade e uma aproximação às normas da Constituição e do Código Civil que se orientam nesse 

sentido. 
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Tendo em mente todas essas considerações, resta claro que, apesar de o critério de 

constatação da morte ser o mesmo no Brasil e na França, sendo permitida a remoção dos órgãos a 

partir do momento da morte encefálica, vige nesta a doação presumida e naquele a doação consentida. 

Não obstante, depreende-se das observações legais que ambos os países estabeleceram limitações que 

visam a conformar a remoção e a doação a princípios bioéticos que regem as práticas médicas e têm 

como fundamento imperativos morais que dizem respeito à disposição do corpo humano e tangem 

a sempre delicada relação entre direitos individuais e necessidades sociais. 
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1. Introdução 

A crise ambiental (também chamada de crise ecológica) é decorrência desta atual relação 

entre o homem e natureza,  na qual paradoxalmente está ligada ao próprio crescimento econômico, 

ao elevado nível de desenvolvimento e ao padrão de vida alcançado pela civilização industrial. Por 

um lado, temos o desenvolvimento econômico; por outro, temos a contaminação ambiental, 

caracterizada em forma de poluição dos rios, mares, atmosférica, acúmulo de resíduos sólidos, 

extinção da biodiversidade, aquecimento global, descongelamento das calotas polares, mudanças 

climáticas, desastres naturais.  

Não há como contestar que este desenvolvimento sem limites, que resulta na degradação 

ambiental, também chamado de “pegadas humanas”, vai contra os recursos naturais do planeta, os 

quais mostram sinais de esgotamento, além disso, provoca o desequilíbrio dos ecossistemas, cujas 

consequências, como esclarece Guerra, muitas vezes, se tornam ameaças invisíveis e imprevisíveis, 

configurando assim, o conceito de sociedade de risco, desenvolvido pelo sociólogo alemão Ulrich 

Beck em 1986 (GUERRA,2012,p.30).   

Por tudo isso, a tutela ambiental encontra-se na pauta do dia, revelando-se o direito ambiental 

um dos ramos da ciência do direito, que tem se destacado nos últimos anos, para a academia jurídica, 

exatamente por tratar não só do equilíbrio ambiental, mas também do bem-estar e qualidade da vida 

humana, e em ultima instância, a sobrevivência do homem, seu direito à vida 

(BELCHIOR,2011,p.25). 
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No presente estudo, temos como objetivo geral estabelecer a importância de instrumentos 

de tutela preventiva ao meio ambiente, e de forma específica abordamos o Princípio da Precaução 

como mecanismo próprio e eficaz a ser aplicado em situações que apresentem indícios de riscos para 

o equilíbrio do meio ambiente.  

Como veremos, o Princípio da Precaução está consolidado tanto no ordenamento jurídico 

nacional como de diversos países e supranacional. Entretanto os Tribunais ainda encontram dúvidas 

ao aplicá-lo. Por essa razão, tentaremos neste estudo, elucidar o conceito e critérios para a sua 

aplicação. 

Para alcançarmos nosso objetivo, utilizaremos como fontes normas e doutrina nacional e 

estrangeira, assim como respectivas jurisprudências. De especial importância, analisaremos o 

Comunicação da Comissão Europeia relativa ao Princípio da Precaução do ano 2000. 

Metodologicamente, o trabalho está estruturado da seguinte forma. Iniciaremos com uma 

breve  abordagem sobre a importância do Principio da Precaução na sociedade de risco. Feito isso 

passaremos a análise do conceito desde princípio, diferenciando-o do Princípio de Prevenção e em 

seguida adentramos no estudo deste princípio no ordenamento jurídico brasileiro e estrangeiro, 

verificando doutrina, legislação e jurisprudência. Por último, com base na Comunicação da Comissão 

Europeia relativa ao Princípio da Precaução, analisaremos os critérios através das diretrizes 

estabelecidas neste documento para a aplicação deste princípio Por fim, finalizando com nossas 

considerações finais.  

O tema é complexo e merece desenvolvimento posterior em futuros trabalhos. 

 

2. Sociedade de Risco e o Princípio da Prevenção e Precaução do Direito Ambiental 

Segundo Beck (2010,p.232) “O princípio de sobrevivência exige legitimamente que se 

salvaguarde a vida e que se afaste todo perigo que a ameace”. Já é inerente da condição do homem, 

o habito de prevenir-se a fim de evitar contratempos, situações desfavoráveis do seu cotidiano. Basta 

pensarmos, que uma pessoa que leva um choque, evita colocar novamente a mão nos fios e tomadas 

elétricas. Antes de levar o café à boca, ou uma sopa, verifica-se se está muito quente para não se 

queimar. Antes de colocar o carro na estrada em uma viagem, se faz uma revisão no carro. Na seara 

ambiental, é bastante racional, a atuação preventiva a fim de combater atividades nocivas 

(CATALAN, 2011,p.497). 

O Direito, como qualquer outra ciência, é informado por princípios fundamentais que 

norteiam e direcionam suas normas (RODRIGUES,2008,p.281) . Dentre os principais princípios 

constitucionais que informam o Direito ambiental, analisaremos os princípios da prevenção e 

precaução, por sua importância para o fundamento de tutelas judiciais preventivas.  

Beck (2010, pp. 229-252), em seu texto “A política na sociedade de risco”, traz a discussão 

de que frente a profunda crise ambiental global resultante dos efeitos não pensados da produção 
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industrial, deve-se refleti-los através da dúvida, construindo uma nova modernidade que exige a 

autodeterminação e lute contra os perigos, catástrofes e resultados imprevisíveis desta sociedade 

industrial.   

A “dúvida” suscitada por Beck, interpretamos no sentido de não aceitarmos o imposto pelo 

poder industrial, político, econômico, sem ao menos, exigir um estudo, laudo, que comprove que tais 

atos, não estão colocando em risco a vida das presentes e futuras gerações, assim como o equilíbrio 

ambiental.    

Desta forma, tanto o princípio da prevenção quanto o da precaução, atrela-se à cautela, de 

evitar o risco ambiental. O direito ambiental tem como seu principal objetivo preservar e conservar 

a qualidade ambiental propícia a vida em todas as suas formas. Desta forma, o fundamento das 

normas ambientais é evitar que o dano aconteça, pois uma vez o dano ocorrido, sua reconstituição é 

praticamente impossível (RODRIGUES, 2008,p. 285). 

 

3. Diferença entre o Princípio da prevenção e o Princípio da precaução 

Os princípios da prevenção e precaução, não são sinônimos. Eis a diferença.  

O princípio da prevenção deve ser incitado ante um mal que a ciência já tem estudos 

suficientes para afirmar que determinada atividade é perigosa. São riscos já conhecidos. Os atos 

baseados neste princípio, se movem em cima de certezas científicas. Previne-se contra o dano que se 

conhece.  

O objetivo do princípio da prevenção é impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, 

por meio de medidas preventivas, antes da implementação de estabelecimentos e atividades 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras (SETZER; GOUVEIA, 2011, p.437). O típico 

exemplo de aplicação deste princípio é a exigência do Estudo de impacto ambiental, previsto no 

artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV, da atual Constituição brasileira. Na legislação infra- constitucional, 

a Politica Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, artigo 9º, dispõe sobre diversos instrumentos 

voltados à prevenção de degradações ambientais, como o estabelecimento de padrões de qualidade 

ambiental; zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental. 

Se pensarmos nas seguintes hipóteses, uma indústria fabricante de embalagens opera sem 

licença de operação ou uma construção de um edifício em área de preservação permanente. Em 

ambos os casos, notamos que, além do descumprimento da legislação ambiental, já se tem estudos 

científicos que comprovam os possíveis danos gerados por tais atividades. Por esse conhecimento 

técnico cientifico, se aplica o princípio da prevenção, através de instrumentos processuais 

preventivos, que irão contra a continuação do ato ilícito (descumprimento da lei) e se for o caso, 

contra os danos ocorridos.   
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Por sua vez, igual ao princípio da prevenção, o princípio da precaução deve ser invocado nas 

hipóteses em que exista a possibilidade da ocorrência de dano irreversível ao meio ambiente, contudo 

há a falta de estudos sobre a potencialidade do dano.  

A falta de estudos, não pode ser utilizado como argumento para permitir a degradação 

ambiental, ou seja, não é pela falta de certeza científica da ocorrência do dano ambiental, que deve-

se permitir uma atividade com potencial lesivo ao meio ambiente (CATALAN,2011, p.498). 

Nesta esteira, Paulo Affonso Leme Machado (2011,p.593-594), esclarece que o incerto “não 

é algo necessariamente inexistente”, pode existir e ser algo sem dimensões claras, algo que ainda não 

foi verificado, constatado. Por isso, se aconselha que seja avaliado, pesquisado. Desta forma, a 

informação incerta é um dos motivos para invocar-se o princípio da precaução.   

Compartilhando do mesmo entendimento, Michel Prieur segundo Machado (2011, p.593), 

entende que diante da incerteza ou à controvérsia cientifica, é mais prudente tomar medias rigorosas 

de proteção, a titulo de precaução, do que nada fazer. Desta forma, respeitando e concretizando o 

Direito fundamental das futuras gerações. Álvaro Mirra (1996, p.62), considera que o motivo deste 

posicionamento é simples, explicando que, nas hipóteses em que se puder ter certeza absoluta dos 

efeitos prejudiciais das atividades questionadas, os danos por elas provocados na saúde, no meio 

ambiente já terão atingido uma proporção tão grande, que não poderão ser mais revertidos ou 

reparados, ou seja, serão irreversíveis. 

Exemplificando o anterior, basta pensarmos no exemplo do medicamento Talidomina 

indicado especialmente para gestantes há cinco décadas atrás. Diante das denúncias que tal 

medicamento poderia provocar efeitos nefastos nas gestantes, por ainda naquela ocasião não ter 

nenhuma certeza científica, o governo brasileiro ignorou tais denuncias e permitiu a continuação da 

comercialização do medicamento no país, ao passo que no Japão e nos EUA a evidente relação entre 

o consumo do remédio e o nascimento de crianças com redução dos seus membros superiores e/ou 

inferiores, constituiu indício suficiente para adoção de medidas de precaução, como a retirada do 

produto do mercado(FIGUEIREDO,2013, p.141). Em suma, enquanto o Brasil relutava em aceitar 

os indícios, na espera de uma certeza científica, mulheres estavam tendo seus filhos deformados, pela 

falta de precaução do Estado.  

No atual cenário, diante da introdução de novas substâncias ou tecnologias no mercado, 

como exemplo: lançamento de alimentos geneticamente modificados, novos medicamentos, novas 

tecnologias de comunicação, tudo isso pode ser arriscado e deve ser precedido de estudos 

multidisciplinares para analisar suas possíveis consequências, principalmente sob a perspectiva 

ambiental e sanitária (FIGUEIREDO,2013, p.140). 
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4. O Princípio da Precaução no ordenamento jurídico nacional e estrangeiro 

A definição mais difundida do princípio da precaução, é a constante na Declaração do Rio 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (Eco-92),  

em seu Princípio 15 (NAÇÕES UNIDAS, 1992): 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas 
capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza cientifica não deve ser utilizada como razão 
para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir 
a degradação ambiental. 

No mesmo sentido, a Convenção sobre a Mudança do Clima assentou, no seu artigo 3º, 3, 

que  

As partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar 
ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar seus efeitos 
negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a 
falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para 
postergar essas medidas. 

Observamos que a Convenção sobre a Mudança do Clima, foi ratificada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, no Decreto Legislativo 1, de 03.02.1994, incorporando expressamente o princípio 

da precaução, em seu artigo 3º.3. Além disso, o próprio artigo 225 da Constituição Brasileira de 1988, 

parágrafo 1º, inciso V, atribui ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização, e o 

emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e 

o meio ambiente”.  

Na legislação infra-constitucional, a Lei de Crimes Ambientais, 9.605/1998, dispõe em seu 

artigo 54, parágrafo 3, que aquele que deixa de adotar medidas de precaução, em caso de risco de 

dano ambiental grave ou irreversível, poderá estar sujeito a pena de reclusão de um a cinco anos. Por 

sua vez, a Lei de Biossegurança, 11.105/2005, que trata sobre Organismos Geneticamente 

Modificados, em seu artigo 1º, dispõe como diretrizes “o estímulo ao avanço científico na área de 

biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância 

do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente”. 

Na jurisprudência, no âmbito internacional, o princípio da precaução foi tratado pela 

primeira vez, em 1997, no pronunciamento da Corte Internacional de Justiça, órgão ligado a ONU, 

em Haia, relativo ao caso do Projeto Gabcikovo-Nagymaros, em que a Hungria e Eslováquia disputavam 

seus interesses em torno da construção conjunta do projeto de barragem no rio Danúbio.  A CIJ 

reconhece que as partes concordam sobre a necessidade de se preocuparem com o meio ambiente, 

enfatizando a sua importância não somente para os Estados como para o conjunto do gênero 

humano (MACHADO, 2011, p.599).  

Entretanto, a CIJ não acolhe o pedido feito pela Hungria, de paralização dos trabalhos, por 

entender que apenas o temor de um perigo possível não era suficiente para isso. Segundo a CIJ, 
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deveria ter sido demonstrado, que a ocorrência desse perigo, por longínqua que fosse, ao menos, 

deveria ser certa e inevitável. Jochen Sohnle segundo Machado (2011,p.600), afirma que: 

É preciso lamentar que a Corte esteja muito atrasada em relação 
à evolução recente do direito internacional do meio ambiente, quanto ao 
princípio da precaução. Esta solução explica-se pela atitude da Corte face 
à noção de risco. Efetivamente a razão de ser desse princípio repousa 
sobre a existência de um risco que, em última instância, não pode ser 
provado cientificamente de uma maneira certa.  

Outro caso que podemos citar, que inclusive foi de destaque na mídia, é sobre a construção 

da fábrica de papel e celulose nas margens do Rio Uruguai, denominado como Pulp Mills on the River 

Uruguay (Argentina v. Uruguay). Esse caso, gerou grandes controvérsias, estremecendo os acordos 

bilaterais entre Argentina e Uruguai (PEREGIL, 2014). Trazemos este caso, porque a CIJ teve a 

oportunidade de debater, sobre os princípios da prevenção e precaução. Além disso, foi a primeira 

vez que a CIJ reconhece o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) transfronteiriço como obrigação 

internacional (ESCARCENA, 2012). Em suma, a fabrica finlandesa de papel e celulose Botnia-Orion 

pretendeu instalar-se nas margens do Rio Uruguai, na cidade de Fray Bentos, no Uruguai. Este rio, 

na fronteira entre Uruguai e Argentina, é considerado um recurso compartilhado, regulamentado pelo 

Estatuto del Rio Uruguay, de 1975. Através deste Estatuto, foi criado um órgão binacional composto 

por representantes da Argentina e do Uruguai, denominado Comissão Administradora do Rio 

Uruguai (CARU). Este órgão passou a ter competência para ser informado sobre o pedido de 

instalação da fábrica. Entretanto, antes que esse órgão se manifestasse, ainda em processo de 

negociação, o governo Uruguaio concedeu a autorização para a instalação e a fábrica foi construída 

e passou a funcionar. Em 4 de maio de 2006, Argentina, apresenta uma demanda contra Uruguai 

perante a CIJ. Em 20 de abril de 2010, a CIJ, decide pelo funcionamento da fábrica, pois não 

considerou suficiente as provas de que a empresa contaminava o rio. Determinou que os países 

deveriam controlar conjuntamente os níveis de poluição do rio (MACHADO, 2014, pp. 13-33). O 

juiz Cançado Trindade, critica a CIJ, afirmando que o Tribunal perdeu uma ótima oportunidade para 

fazer valer a aplicação dos princípios da prevenção e precaução, por razões que transcendem e que 

escapam de sua compreensão. Porém, em sua opinião, tais princípios existem e são de máxima 

importância para o Direito (CIJ, 20 de abril de 2010). 

No âmbito regional, o Tratado de Maastricht de 1993, introduziu disposição pela qual a 

política comunitária ambiental europeia, deve basear-se no princípio da precaução.  

A primeira menção explícita feita do princípio da precaução foi em um julgamento feito pela 

Corte Europeia de Justiça (CEJ), em 1993, na ação movida pela pesqueira Armand Mondiet SA contra 

a fabricante de redes Armement Islas SARL, ambas sociedades francesas. O Tribunal manteve, o 

disposto no Regulamento nº345/92, sobre a proibição do uso de redes de emalhar de deriva de cerca 

de 7 km de comprimento na pesca do atum no Nordeste do Atlântico, por entender que prejudica 

os recursos de pesca, mesmo contra pareceres científicos trazidos ao processo (ECJ C- 405/92).  
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Ainda no âmbito da Comunidade Européia, citamos o caso United Kingdom vs. Commision, 

conhecido também como caso da doença da “vaca louca”, encefalopatia espongiforme bovina, em 

que foram tomada medidas legais contra a exportação de carne britânica para outros Estados 

membros. A CEJ, foi questionada pela Inglaterra, indagando se a política agrícola havia sido 

devidamente aplicada. A CEJ contestou que: “Ora, deve admitir-se que, quando subsistam incerteza 

quanto à existência ou alcance de riscos para a saúde das pessoas, as instituições podem adoptar 

medidas de proteção sem terem de esperar que a realidade e gravidade de tais riscos sejam plenamente 

demonstradas” (ECJ C-180/96,  parágrafo 99 do acórdão).  

No Brasil, compartindo o entendimento de Setzer e Gouveia (2011, p.438) os Tribunais, 

lamentavelmente, aplicam os princípios de prevenção e precaução de forma errônea. Existem diversas 

decisões equivocadas, contudo escolhemos estes dois exemplos, pois nos pareceu fácil a identificação 

da confusão feita pelos Tribunais ao aplicarem os conceitos de tais princípios.  

A construção de residências particulares em terras públicas motivou o Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (Porto Alegre) a afirmar que “em se tratando de meio ambiente, pondo-se em 

confronto uma relativa irreversibilidade com o princípio da precaução, esse princípio deve 

prevalecer” (TRF 4ª Reg., AgIn no AgRg 2001.04.01.012293-3/PR, rel. Luiza Dias Cassales, DJ 

30.05.2001). Nos perguntamos, aonde está a incerteza científica para aplicação de tal princípio. Neste 

caso, a obrigação geral de proteger o meio ambiente e não ocupar terras publicas seria suficiente para 

fundamentar a decisão. 

Outro caso foi a decisão contra o funcionamento de um matadouro sem licença. O Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (Brasília), afirmou ser cabível o princípio da precaução “quando houver 

dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o meio ambiente, torna-se a 

decisão mais conservadora, evitando-se a ação” (TRF 1ªReg., AgIn 2005.01.00.064.020-0/MG, rel. 

Des. Souza Prudente, DJ 28.05.2007). Neste caso, já há estudos suficientes quanto a atividade 

exercida de um matadouro. Se exige licença, exatamente para saber se a pessoa estará cumprindo com 

os requisitos da atividade. Logo, a fundamentação da decisão está equivocada, uma vez que não há 

incerteza científica, assim o princípio cabível seria o da prevenção e não precaução. 

Após este recorrido pela doutrina, legislação e jurisprudência, nos aproximamos das nossas 

conclusões neste tópico. Em síntese podemos dizer que o princípio da precaução é um princípio de 

ação, fundamento de atitudes e gestão ativa perante riscos, correspondendo à busca de redução de 

riscos e incertezas. Por ser um instrumento de ação, o princípio da precaução gera novos deveres aos 

entes públicos e privados. Deve-se desenvolver mecanismos para sua aplicação, como: analise de 

riscos, critérios de sua aplicação, conforme dispõe na comunicação de âmbito geral da Comissão 

Europeia de 2000 sobre o princípio da precaução. 
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5. Comunicação da Comissão Europeia relativa ao Princípio da Precaução  

Esta comunicação explica o princípio da precaução, de acordo com o visto anteriormente,  

permite reagir rapidamente face a um possível perigo para a saúde humana, animal ou vegetal, ou 

quando necessário para a proteção do ambiente. Assim, este documento estabelece diretrizes comuns 

relativas à aplicação do princípio da precaução. 

 

5.1 Diretrizes para aplicação ao Princípio da Precaução 

Quando as instâncias de decisão tomam ciência de que uma atividade ou produto pode 

resultar em graves consequências para o meio ambiente, surge a urgência de atuar através de 

apropriadas medidas de proteção.  Para isso, tais instâncias devem, acudir a uma abordagem 

estruturada, uma avaliação científica, tão completa quanto possível, dos riscos para o ambiente e/ou 

a saúde a fim de identificar os resultados objetivos existentes, as lacunas de conhecimento e as 

incertezas científicas. Feito isso, poderá ser selecionado o mais adequado plano de ação. 

Segundo a Comissão, os quatro componentes que devem fazer parte da avaliação científica 

são: 

a) Identificação do perigo: identificar os agentes biológicos, químicos ou físicos que 

podem ter efeitos nocivos. Uma nova substância ou agente biológico pode revelar-se através dos seus 

efeitos na população (doença ou morte), ou no ambiente e pode ser possível descrever os efeitos reais 

ou potenciais na população ou no ambiente antes de a causa ser identificada com segurança. 

b) Caracterização do perigo: determinar em termos quantitativos e/ou qualitativos, da 

natureza e gravidade dos efeitos nocivos associados aos agentes ou atividade causal. É nesta fase que 

se deve estabelecer uma relação entre a quantidade da substância perigosa e o efeito. Contudo, a 

relação é às vezes difícil ou impossível de demonstrar, porque a relação causal não foi estabelecida 

com segurança. 

c) A avaliação da exposição: consiste na avaliação quantitativa ou qualitativa da 

probabilidade da exposição ao agente sob análise. Independentemente da informação sobre os 

próprios agentes (fonte, distribuição, concentrações, características, etc.), há a necessidade de dados 

relativos à probabilidade de contaminação ou exposição da população ou do ambiente ao perigo. 

d) Caracterização do risco: corresponde à estimação qualitativa e/ou quantitativa, tendo 

em consideração as incertezas inerentes, da probabilidade, da frequência e da gravidade do efeito 

nocivo, potencial ou conhecido, sobre o ambiente ou a saúde susceptível de ocorrer. É estabelecida 

com base nos três parâmetros anteriores e depende muito das incertezas, das variações, das hipóteses 

de trabalho e das conjecturas feitas em cada fase do processo. Quando os dados disponíveis são 

inadequados ou inconclusivos, uma abordagem prudente e cautelosa relativamente à proteção 

ambiental, à saúde ou à segurança poderia se optar pela hipótese do caso mais desfavorável. Quando 
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essas hipóteses forem acumuladas, isto conduzirá a um exagero do risco real mas dá uma certa 

segurança de que não estará subestimado. 

Segundo a Comissão, após realizada a avaliação científica, esta influenciará a decisão pela 

aplicação ou não do Princípio da Precaução. Para que este princípio seja aplicado, deve estar 

demonstrado que pode estar comprometido o nível de proteção desejado para o meio ambiente ou 

para um grupo populacional.    

Para compensar a ausência de dados científicos ou estatísticos, as conclusões devem incluir 

uma avaliação das incertezas científicas e a descrição das hipóteses utilizadas. É necessário que se 

faça uma avaliação das potencias consequências da inação, o que pode ser utilizado como um 

fundamento para as instâncias de decisão. Caso a decisão seja por esperar novos dados científicos 

antes de aplicar medidas preventivas, tal decisão deve conter o máximo de transparência. A Comissão 

reafirma que a ausência de provas científicas da existência causa-efeito não deve ser utilizada para 

justificar a inação, mesmo que o parecer científico seja apoiado por uma fração mínima da 

comunidade científica e essa fração mínima tenha credibilidade e reputação reconhecida.  

Em relação aos aspectos relativos à transparência e informação, a Comissão confirma que 

durante todo o procedimento, cumprindo com o disposto na Convenção Aarhus de 1998, a 

Comunidade e os Estados-Membros têm o dever de  cumprir com o acesso à informação e à justiça. 

Logo, todos os dados resultantes da avaliação científica e/ou da avaliação de risco da atividade 

investigada deve estar acessível ao público de forma transparente quanto possível.  

Quando a decisão for fundamentada no Princípio da Precaução, deve ser utilizado critérios 

os quais geralmente são aplicados na avaliação de gestão de risco completa. Tais critérios são os 

seguintes: 

a) Proporcionais ao nível de proteção escolhido: significa adaptar as medidas ao nível de 

proteção escolhido. As medidas previstas devem permitir atingir o nível de proteção adequado. Em 

certos casos, uma proibição total pode não ser uma resposta proporcional a um risco potencial. 

Noutros casos, pode ser a única resposta possível a um determinado risco. 

Em determinados casos pode-se aplicar medidas menos restritivas para as trocas que 

permitam alcançar um nível de proteção equivalente, como um tratamento adequado, uma redução 

de exposição, reforço dos controles de emissão, fixação de limites provisórios, recomendações 

destinadas à populações de risco.  

A Comissão alerta que a medida de redução de riscos deve ser aplicada tanto para riscos 

imediatos como para aqueles que os efeitos negativos se fazem sentir a longo prazo, isto é, se tornarão 

presentes num prazo de dez, vinte ou trinta anos ou nas gerações futuras. Nestes casos as relações 

causa-efeito são mais difíceis de provar cientificamente e por isso com razão deve se utilizar o 

Princípio da Precaução. O risco transferido para o futuro apenas pode ser eliminado ou reduzido no 
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momento da exposição , ou seja, imediatamente. Em conclusão, as medidas devem ser proporcional 

ao nível de proteção exigido. 

b) Não discriminação na sua aplicação: determina que situações comparáveis não sejam 

tratadas de forma diferente e que situações diferentes não sejam tratadas da mesma forma, a menos 

que esse tratamento seja justificado objetivamente. Isso quer dizer que medidas tomadas a título da 

precaução devem ser aplicadas de forma a atingir um nível de proteção equivalente sem que a origem 

geográfica ou a natureza de uma produção possam ser invocadas para aplicar de forma arbitrária 

tratamentos diferentes. 

c) Coerência com medidas semelhantes já tomadas: as avaliações de riscos comportam 

uma série de elementos a ter em conta para que a avaliação seja o mais completa possível. Estes 

elementos têm como objetivo identificar e caracterizar os perigos, nomeadamente ao estabelecer uma 

relação entre a dose e o efeito, apreciar a exposição da população em causa ou do ambiente. Se a 

ausência de determinados dados científicos não permitir a caracterização do risco tendo em conta as 

incertezas inerentes à avaliação, as medidas tomadas a título da precaução devem ser de um alcance 

e de uma natureza comparável com as medidas já tomadas em domínios equivalentes em que estejam 

disponíveis todos os dados científicos. 

d) A análise das vantagens e dos encargos que podem resultar da atuação ou da 

ausência de atuação:  necessário estabelecer uma comparação entre as consequências positivas ou 

negativas mais prováveis da atuação prevista e as da falta de atuação em termos de custo global para 

a Comunidade, tanto a curto como a longo prazo. As medidas adotadas pressupõem a análise das 

vantagens e dos encargos resultantes da atuação ou da ausência de atuação. Esta análise deve incluir 

uma análise económica custo/benefício quando adequado e viável. Contudo, podem ter-se em conta 

outros métodos de análise, como os que se referem à eficácia e ao impacto socioeconómico das 

opções possíveis. Além disso, as instância de decisão podem também orientar-se por considerações 

não-económicas. A Comissão afirma que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal, se deve 

indubitavelmente conceder uma maior ponderação aos requisitos relacionados com a proteção da 

saúde pública do que às considerações de carácter económico. 

e) Sujeitas a revisão, à luz de novos dados científicos: as medidas devem manter-se 

enquanto os dados científicos permanecerem insuficientes, imprecisos ou inconclusivos e enquanto 

se considerar o risco suficientemente elevado para não aceitar fazê-lo suportar pela sociedade. Em 

caso de surgirem novos dados científicos, é possível que se devam alterar ou mesmo suprimir as 

medidas num prazo determinado. Contudo, este fato não está relacionado com o fator tempo mas 

com a evolução dos conhecimentos científicos. A investigação científica deve prosseguir de modo a 

proceder a uma avaliação mais avançada ou mais completa. Por essa razão, as medidas tomadas são 

sujeitas a um acompanhamento científico regular, que permite reavaliar tais medidas em relação as 

novas informações. 
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Antes de encerrar este item do presente estudo, cabe esclarecer sobre a responsabilidade de 

produzir os resultados científicos das medidas que acabamos de comentar.  

 

5.2 Responsabilidade de produzir os resultados científicos. 

Feita a análise das medidas para a aplicação do Princípio da Precaução, nos questionamos 

quem tem o ônus de produzir os resultados científicos, ou seja, quem é responsável pela produção 

das provas científicas necessárias para a avaliação de riscos completa.  

De acordo com a Comissão Europeia, as normas vigentes na legislação comunitária assim 

como em diversos países aplicam o Princípio da autorização prévia, que consiste em uma “lista 

positiva” de determinados tipos de produtos, considerados perigosos, tais como medicamentos, 

pesticidas ou aditivos alimentares, antes de serem colocados em circulação no mercado. Neste caso 

o legislador, buscou, por precaução, inverter o ônus da prova, determinando que compete às 

empresas a realização do trabalho científico necessário para a avaliação de riscos. Em suma, enquanto 

o nível de risco para o meio ambiente e saúde não possam ser avaliados com suficiente clareza, 

demonstrando que os produtos são seguros,  o legislador não deve autorizar a utilização da 

substância, exceto em condições para a realização de experimentos, ensaios.  

Ao contrário, quando não existe o procedimento de autorização prévia, pode competir ao 

usuário, associação de consumidores, cidadãos, ou ao Poder Público a demonstração da natureza do 

perigo e o nível de risco de um produto ou processo. Durante o curso de uma demanda judicial, 

poderá ser determinado a inversão do ônus da prova ao produtor, fabricante ou o importador, mas 

essa obrigação não é considerada como um princípio geral, dependerá do caso concreto. O 

fundamento desta medida se deve a possibilitar os profissionais com interesses econômicos na 

produção e /ou comercialização do processo ou do produto em questão, financiar a investigação 

científica necessária para responder a pendência de dados científicos suplementares. 

 

Considerações finais 

Diante da atual crise ambiental que repercute em direitos fundamentais como à saúde, 

moradia e em última instância o direito à vida, o Estado não pode ficar inerte e deve tomar atitudes 

em prol do meio ambiente, garantido o equilíbrio ecológico e bem estar de todos.  

Pelas características peculiares do dano ambiental, como a irreversibilidade, os mecanismos 

de tutela reparatória se tornam insuficientes necessitando medidas de prevenção, pois uma vez o 

dano ambiental consumado, o ecossistema degradado, dificilmente será possível retornar ao estado 

anterior.  
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Por essa razão é tão importante o estudo do Princípio da Prevenção, entendido como 

prevenção e precaução, pois são medidas que visão evitar que o dano aconteça.  

Em conformidade com o constatado ao longo deste trabalho, o Princípio da Precaução 

(subespécie do Princípio da Prevenção latu sensu), encontra ainda muita dificuldade em sua aplicação 

pelos Tribunais. Entendemos ser compreensível a insegurança dos Tribunais em aplicar o Princípio 

da Precaução, condenando o suposto poluidor, a se abster de realizar determinada atividade com base 

em indícios de riscos. Entretanto, a falta de certeza científica não pode ser argumento para permitir 

atividades que possam resultar em danos irreversíveis para a humanidade. 

Além do desconhecimento do seu conceito pelos próprios aplicadores do direito, por muitas 

vezes confundirem ou tratarem como sinônimos prevenção e precaução, existe uma lacuna que deve 

ser preenchida sobre os critérios de sua aplicação. Neste trabalho tomamos como referência a 

Comunicação da Comissão das Comunidades Europeias relativo ao Princípio da Precaução do ano 

2000, que estabelece que após feita a avaliação científica que demonstre resultados objetivos 

existentes, as lacunas de conhecimento e as incertezas científicas, poderá o princípio da precaução 

ser aplicado desde que respeitando os critérios os quais geralmente são aplicados na avaliação de 

gestão de risco completa, estes são: a) Proporcionalidade; b) Não discriminação; c) Coerência; d) 

Análise das vantagens e dos encargos que podem resultar da atuação ou da ausência de atuação;  e e) 

Sujeição a revisão à novos dados científicos. 

Além do anterior, a Comissão Europeia estabelece na respectiva Comunicação, que a 

responsabilidade de produzir os resultados científicos é das empresas interessadas em inserir o seus 

produtos ou atividades no mercado quando for requisito a aprovação prévia (autorização de 

introdução no mercado). Isto é, até que se prove através de estudo científico que seus produtos são 

seguros, não terão autorização para coloca-los no mercado. Na hipótese de não haver qualquer 

procedimento de autorização prévia, cabe ao usuário ou às autoridades públicas demonstrar a 

natureza de um perigo e o nível de risco de um produto ou atividade. Entretanto, poderá ser dada no 

curso da demanda, a possibilidade dos interessados (empresários, produtor, fabricante ou 

importador) financiarem os estudos da avaliação científica, porém isso não é regra geral.  

Antes de finalizar, reiteramos que no atual contexto da sociedade de risco, não é mais possível 

permitir que atividades e substâncias que apresentem algum indício de risco para à saúde e/ou meio 

ambiente sigam existindo com base no argumento da falta de certeza científica de relação causa e 

efeito. Contudo, é imprescindível o aprofundamento no estudo dos critérios para aplicação do 

Princípio da Precaução, pois impor ao suposto sujeito poluidor que se abstenha de atividade que 

possa apresentar riscos, sem que haja uma motivação satisfatória, significa enfraquecer o Princípio 

da Precaução.  Por último nos resta ressaltar, que o Direito deve estar aliado a outros ramos da ciência 

como: engenharia, biologia, química,  para conseguir prova pericial contundente, que sirva de 

justificativa da aplicação de tal princípio.   
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito e espécies de serviços ambientais. 3. Valoração econômica dos 

recursos naturais e o mecanismo de pagamento por serviços ambientais. 4. O Programa “Produtor 

de Águas”. 5. Conclusão. 

 1. INTRODUÇÃO 

A crise do meio ambiente, no século XX, bem como a complexidade e universalidade dos 

problemas ecológicos emergentes, apontam para a necessidade de harmonização da proteção 

ambiental no âmbito dos diversos ordenamentos jurídicos internos existentes, mas, sobretudo, guiam 

a humanidade na direção da criação de instrumentos capazes de assegurar a sustentabilidade 

ambiental. 

Nesse contexto, é de se ressaltar o relevante papel desempenhado pela Organização das 

Nações Unidas na promoção de discussões sobre as consequências provocadas pelas atividades 

humanas ao meio ambiente, das quais se originaram diversas declarações, princípios e documentos 

internacionais que influenciaram a legislação de diversos países, inclusive a Constituição Brasileira de 

1988. 

Na órbita global, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (United 

Nations Conference on the Human Environment - UNCHE), realizada na Suécia, na cidade de Estocolmo, 

em 19721133, é considerada um marco na tutela internacional do meio ambiente por alçar o direito ao 

meio ambiente equilibrado ao patamar de direito humano fundamental e por inaugurar, ainda, o 

princípio da responsabilidade ambiental intergeracional, ao assegurá-lo às futuras gerações1134. 

 Nesse particular, em que pese a Conferência de Estocolmo de 1972 ter sido a primeira a 

tratar de direito ambiental humano e o conceito de desenvolvimento sustentável já estivesse contido 

                                                        
1132  Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Góias, 

Especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e em Direito 

Público pela Faculdade Professor Damásio de Jesus Professora Adjunta da Faculdade de Direito da 
Universidade de Rio Verde, Goiás e Procuradora do Município de Rio Verde, Goiás. 
1133  “O direito internacional assistiu após a Conferência de Estocolmo a celebração de novos tratados, que 
introduziram obrigações antes desconhecidas e técnicas para assegurar a eficácia dos compromissos com a verificação do 
impacto ao meio ambiente e o acesso à informação.” In AMARAL JUNIOR, A. do. Comércio internacional e a proteção 
ao meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2011, p. 12-13. 
 
1134  AMARAL JUNIOR, A. do. Comércio internacional e a proteção ao meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2011. 
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nos trabalhos da Conferência sobre Meio Ambiente Humano e na elaboração da Carta Mundial para 

a Natureza de 1982, a alusão específica ao termo veio a ocorrer somente em 1987, no relatório Nosso 

Futuro Comum, emitido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU, conhecida como Comissão Brundtland1135.  

 No âmbito comunitário, as transformações promovidas pela Conferência de 

Estocolmo e demais tratados internacionais celebrados para proteção do meio ambiente refletiram 

nas regras ambientais adotadas pelas Comunidades Europeias e na criação do Comitê sobre o Meio 

Ambiente pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

 Contudo, impende assinalar que os avanços na tutela do meio ambiente tanto em sede global, 

como regional e local, não foram suficientes para a efetivação do direito ao desenvolvimento 

sustentável. Estima-se que aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos ecossistemas mundiais 

encontrem-se degradados ou sendo utilizados de modo não sustentável1136, resultando, por 

conseguinte, na redução dos serviços ecossistêmicos e ocasionando diversas externalidades negativas, 

tais como, aquecimento global, extinção de espécies da fauna e da flora, escassez de água, entre 

outros.  

 Desse modo, a partir da concepção da natureza enquanto provedora de serviços ambientais 

e, tendo-se em vista a importância da valoração desses serviços para assegurar a sua sustentabilidade, 

o presente estudo tem por finalidade discutir a relevância da associação de instrumentos econômicos 

aos tradicionais instrumentos de comando e controle na gestão ambiental e na promoção do 

desenvolvimento sustentável, assim como analisar o Programa “Produtor de Águas”, que 

implementou o pagamento por serviços ambientais no município de Rio Verde, Goiás, Brasil. 

 

2. CONCEITO E ESPÉCIES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 De acordo com alguns autores, como Irigaray1137, as expressões “serviços ecossistêmicos”, 

do inglês ecosystem services, e “serviços ambientais”, expressão normalmente adotada por países da 

América Latina, possuem significados distintos. 

 Nessa concepção, apenas os serviços ecossistêmicos ou ecológicos mereceriam compensação 

financeira, porquanto gerados pela preservação de espécies nativas. Os serviços ambientais, por seu 

turno, englobariam, também, os serviços prestados incidentalmente, a exemplo daqueles providos 

por lavouras ou pelo cultivo de espécies exóticas, cuja finalidade precípua é a obtenção de lucro e 

que, muitas vezes, pressupõem o desmatamento e a destruição de ecossistemas em decorrência da 

substituição de espécies nativas. 

                                                        
1135  COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Nosso futuro 
comum. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 1991. 
1136  UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Millennium Ecosystem Assesment 2005. 
Disponível em: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2013. 
1137  IRIGARAY, C. T. J. H.. Pagamento por serviços ecológicos e o emprego de REDD para contenção do 
desmatamento na Amazônia. In BENJAMIM, A. H.; IRIGARAY, C. T.; LECEY, E. e CAPPELI, S. Florestas, mudanças 
climáticas e serviços ecológicos. V. 1. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 65-88. 
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 De outro lado, parcela considerável da doutrina, a exemplo de Furlan1138 e Bensusan1139, não 

diferencia as expressões em comento, utilizando-se, indistintamente, dos termos “serviço 

ecossistêmico”, “serviço ambiental” e “serviço ecológico”, os quais, independentemente da 

nomenclatura adotada, podem ser definidos como “processos de transferência da natureza” que 

proporcionam condições para a manutenção da espécie humana e que dependem “da implementação 

de práticas humanas que minimizem os impactos negativos do desenvolvimento/industrialização 

nesses ecossistemas”1140. 

 De acordo com a definição contida na Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millennium 

Ecosystem Assesment), relatório produzido com o apoio da Organização das Nações Unidas, serviços 

ecossistêmicos “são benefícios que o homem obtém dos ecossistemas”1141. 

 A constatação das externalidades positivas geradas pelos serviços ambientais (tais como 

regulação do clima, proteção dos solos, provisão de água, dentre outros) é ponto de partida para a 

discussão acerca da valoração econômica de tais serviços, na medida em que o pagamento ou 

compensação pelos serviços ecológicos prestados permitiria a internalização dos custos incorridos 

pelo provedor, para que pudessem ser gerados benefícios a terceiros, os quais não são levados em 

consideração nos preços de mercado. 

 Ao reconhecer a relevância da noção de externalidade positiva para a conceituação de 

serviços ecológicos, documento produzido no âmbito da Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) no 3o Congresso Latino-americano sobre Gestão de Bacias Hidrográficas dispõe que 

“environmental services refers to positive externalities – affecting a consumer good – associated with particular 

environmental conditions, e.g. a certain land use”1142. 

 Ainda na esfera de atuação da FAO, verifica-se referência ao conceito de serviços ecológicos 

no contexto de formulação de alternativas capazes de conter a crise global do preço dos alimentos1143. 

 No Brasil, as definições de serviços ambientais e de pagamento por serviços ambientais 

encontram-se positivadas em diversos diplomas legais, citando-se como exemplo a Lei Estadual 

17.134/ 2012, que instituiu o Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Estado do Paraná; 

a  Lei Estadual 15.133/2010, que instituiu a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamentou 

o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado de Santa Catarina e o 

                                                        
1138  FURLAN, M. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o pagamento por serviços 
ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010. 
1139  BENSUSAN, N. Seria melhor ladrilhar? Biodiversidade como, para que, por que. Brasília: Universidade de 
Brasília/Instituto Socioambiental, 2002. 
1140  FURLAN, M. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o pagamento por serviços 
ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010, p. 189. 
1141  UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Millennium Ecosystem Assesment 2005. 
Disponível em: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2013. 
1142  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). 3o Congresso 
Latino-americano sobre Gestão de Bacias Hidrográficas 2004. Disponível em: 
http://www.fao.org/docrep/006/y5305b/y5305b01.htm#fn1. Acesso em: 10 out. 2013. 
1143  FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Aumento de los 
precios de los alimentos: hechos, perspectivas, impacto y acciones requeridas. Rome: FAO, 2008. 
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Decreto 55.974/2010, que regulamenta a Lei Estadual 13.798/2009, responsável pela instituição da 

Política Estadual de Mudanças Climáticas no Estado de São Paulo. 

 Assim, ante à variedade de serviços providos pelos ecossistemas e ao se considerar certas 

peculiaridades apresentadas por tais serviços, faz-se mister o exame de suas diferentes categorias ou 

espécies. 

 Dentre os serviços ecológicos prestados pelo meio ambiente, podem ser destacados, sem 

prejuízo de outros, o armazenamento de carbono; a manutenção do sistema climatológico; a 

contenção de queimadas; a reciclagem de nutrientes; a proteção da biodiversidade; o abrigo da fauna; 

o controle de erosão e a manutenção do ciclo hidrológico. 

 Ocorre que essa variedade de produtos fornecidos e serviços prestados diuturnamente pelos 

ecossistemas, essenciais às atividades humanas e à própria manutenção da vida na Terra, possui 

características distintas.  

   A esse respeito, Nusdeo1144 classifica os produtos ambientais como uma categoria de serviços 

ambientais “diretamente utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização”. 

 No tocante aos serviços prestados pelos ecossistemas, a Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio1145 os distribuiu nas seguintes categorias: serviços de provisão, serviços de regulação, serviços 

culturais e serviços de suporte1146. 

 Os produtos ambientais ou serviços de provisão se referem a uma categoria de serviços 

ambientais de uso direto pelo homem e, por essa razão, são mais facilmente valorados 

economicamente; ao contrário dos serviços de regulação e de suporte, que beneficiam os seres 

humanos indiretamente; o que torna infinitamente mais complexa sua valoração. 

 Para fins da presente pesquisa, importa o debate acerca da valoração econômica dos serviços 

ecossistêmicos que proporcionam benefícios indiretos, ferramenta importante para a concretização 

do desenvolvimento sustentável. 

3. VALORAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS NATURAIS E O MECANISMO DE PAGAMENTO POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 
 É notório que o Brasil se destaca por abrigar alguns dos ecossistemas mais ricos do planeta 

em número de espécies vegetais – Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado, dentre outros – o 

que tem influenciado a implementação, em alguns estados e municípios brasileiros, de programas de 

                                                        
1144  NUSDEO, A. M. de O. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 16. 
1145  TEEB (2010). A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a Economia da Natureza. Uma 
síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB. 
1146  “Serviços de Provisão – por exemplo, alimentos selvagens, plantações, água e remédios derivados das plantas; 
Serviços de Regulação – por exemplo, a filtração de poluentes pelas áreas úmidas, a regulação do clima pelo armazenamento 
de carbono e pelo ciclo de água, polinização e proteção contra desastres; Serviços Culturais – por exemplo, recreação, 
valores espirituais e estéticos, educação; Serviços de Suporte – por exemplo, formação do solo, fotossíntese e ciclagem de 
nutrientes”. In TEEB (2010). A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a Economia da Natureza. 
Uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB, p. 7. 
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pagamento por serviços ambientais. Segundo dados divulgados pelo IBGE1147, 418 cidades brasileiras 

(o que equivale a 7,5% do total de municípios do País) pagam por serviços ambientais. 

 Sob outro prisma, estudos recentes sugerem que os serviços ecossistêmicos proporcionados 

pela biodiversidade mundial podem custar cerca de 60 (sessenta) trilhões de dólares anuais1148, o que 

supera o PIB mundial. 

 Segundo definição encontrada no TEEB, a valoração econômica é “um processo de estimar 

um valor em termos monetários para um bem ou serviço específico, em determinado contexto”1149. 

Nesse sentido, Furlan1150 menciona a existência das seguintes categorias de valor: 

• valor de uso direto – deriva do uso direto da biodiversidade, como atividades de colheita 
dos recursos naturais, caça, pesca; 
• valor de uso indireto – oriundo dos usos indiretos, abrangendo, de forma ampla, as 
funções ecológicas da biodiversidade, como proteção de bacias hidrográficas, preservação 
de habitat para espécies migratórias, estabilização climática, sequestro de carbono, etc. 
•valor de opção – decorre da opção de usar o recurso natural no futuro, podendo os usos 
futuros serem diretos ou indiretos; 
•valor de não-uso – é atribuído pelas pessoas aos recursos ambientais, sem que estejam 
ligados a alguns de seus usos; inclui os valores de herança e de existência. O valor de 
herança relaciona-se ao benefício econômico de saber que os outros se beneficiarão, 
futuramente, do recurso ambiental ao passo que o valor de existência reflete o benefício 
econômico da existência de um recurso ambiental, mesmo que não seja conhecido, nem 
usado. Da junção de todos esses valores surge o conceito de valor econômico total (VET). 

 
 Todavia, valorar economicamente os serviços ambientais não significa “mercantilizar” o 

meio ambiente. Os instrumentos de incentivo econômico precisam ser adotados no bojo de uma 

estratégia de proteção ambiental que premie aqueles que contribuam para a manutenção dos serviços 

ecológicos e desestimule o uso irracional por parte daqueles que se beneficiem desses serviços1151, 

posto que, malgrado os empresários, e a sociedade de forma geral, terem considerado os recursos 

naturais, durante séculos, como bens apropriáveis sem custo (ou, no linguajar jurídico, como res 

nullius), é fundamental salientar que “o fator natureza integra necessariamente o movimento 

econômico, compondo o aumento e diminuição de riqueza de determinada sociedade”1152. 

 Portanto, apesar de os serviços prestados pelos ecossistemas não possuírem um preço de 

mercado, não se pode negar o valor do meio ambiente, haja vista que o uso dos recursos provenientes 

da natureza altera os níveis de produção e consumo da sociedade. Por outro lado, a valoração 

econômica dos serviços ambientais se afigura como importante instrumento de política de proteção 

ambiental, na medida em que desincentiva o desperdício de recursos naturais ao atribuir-lhes um 

valor. 

                                                        
1147  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais. Perfil dos municípios brasileiros: 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2013. 
1148  NUSDEO, A. M. de O. Pagamento por serviços ambientais: sustentabilidade e disciplina jurídica. São Paulo: 
Atlas, 2012. 
1149  TEEB (2010). A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a Economia da Natureza. Uma 
síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB, p. 39. 
1150  FURLAN, M. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o pagamento por serviços 
ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010, p. 195-196. 
1151  ALTMANN, A. O desenvolvimento sustentável e os serviços ambientais. In: ALTMANN, A.; RECH, A. U. 
(orgs.). Pagamento por serviços ambientais: imperativos jurídicos e ecológicos para a preservação e restauração das matas 
ciliares. Caxias do Sul: EDUCS, 2009, p. 57-106. 
1152  DERANI, C. Direito ambiental econômico. 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 100. 
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 Nesse contexto, um dos mecanismos de valoração econômica do meio ambiente que ganha 

relevo é o mecanismo de pagamento por serviços ambientais. 

 Uma das concepções de pagamento por serviços ambientais mais aceitas é a defendida por 

Wunder1153. Para o referido autor, pagamento por serviços ambientais é: 

uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou uma forma de 
uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por pelo menos um comprador 
de pelo menos um provedor sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste 
serviço. 

 
 Já na visão de Altmann1154, é fundamental a intervenção do Poder Público no mecanismo de 

pagamento por serviços ambientais, na qualidade de operador e fiscal do sistema, bem como a fim 

de assegurar o cumprimento dos contratos. 

 Convém elucidar, ademais, que há casos, em especial em programas implementados em 

esfera local, em que o Estado atua também como comprador dos serviços ambientais (PSA públicos), 

sendo que em outras situações os pagamentos são realizados pelos próprios beneficiários dos serviços 

(PSA privados)1155. 

 É de relevo destacar haver consenso no sentido de que a contrapartida, monetária ou não, 

pelos serviços prestados pelos ecossistemas pressupõe uma ação humana potencializadora desses 

serviços, bem como de que o emprego do instrumento econômico de gestão ambiental em questão 

não elimina a necessidade da manutenção dos tradicionais instrumentos de comando e controle. 

 Sob o aspecto dos fundamentos jurídicos que amparam o pagamento por serviços 

ambientais, destacam-se os princípios da prevenção, do usuário-pagador e do protetor-recebedor, 

norteadores do Direito Ambiental. 

 Nessa senda, o princípio da prevenção “busca evitar o colapso dos ecossistemas que prestam 

serviços ambientais” ao passo que o princípio do usuário-pagador, introduzido no ordenamento 

pátrio pela Lei Federal  6.938/1981, analisado em toda a sua extensão, justifica a cobrança dos 

serviços ambientais dos beneficiários como uma “medida pedagógica para evitar o desperdício e 

sensibilizar à preservação”1156. 

 No que diz respeito ao princípio do protetor-recebedor, registram-se como fundamentos 

para sua configuração o fato de o meio ambiente, na qualidade de bem de uso comum do povo1157, 

implicar o dever de preservação por todos e, de outro lado, a circunstância de que os serviços 

                                                        
1153  WUNDER, S. (coord.). Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia legal. 2. Ed., rev. – 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2009, p. 29. 
1154  ALTMANN, A. O desenvolvimento sustentável e os serviços ambientais. In: ALTMANN, A; RECH, A. U. 
(orgs.). Pagamento por serviços ambientais: imperativos jurídicos e ecológicos para a preservação e restauração das matas 
ciliares. Caxias do Sul: EDUCS, 2009. 
1155  WUNDER, S. (coord.). Pagamentos por serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia legal. 2. Ed., rev. – 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2009. 
1156  ALTMANN, A. O desenvolvimento sustentável e os serviços ambientais. In: ALTMANN, A.; RECH, A. U. 

(orgs.). Pagamento por serviços ambientais: imperativos jurídicos e ecológicos para a preservação e restauração das matas 
ciliares. Caxias do Sul: EDUCS, 2009, p. 86-87. 
1157  Art. 225 da Constituição Federal Brasileira de 1988. 
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propiciados por aqueles que preservam (externalidades positivas) devem ser premiados, uma vez que 

resultam em benefício para toda a coletividade1158. 

 Aludido princípio recebe guarida pelo disposto no artigo 47 da Lei Federal 9.985/2000 (que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação), que prevê o pagamento por serviços 

ecossistêmicos prestados por unidades de conservação, assim como pelo teor do artigo 33 da Lei 

Federal 11.428/2006 (que regula a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica), pelo qual o poder público fica autorizado a utilizar instrumentos de incentivos econômicos 

para estimular a proteção e o uso sustentável do Bioma Mata Atlântica, sem prejuízo das obrigações 

estabelecidas na legislação ambiental. 

 Não se pode olvidar, ainda, das Leis Federais 12.114 e 12.187, ambas de dezembro de 2009, 

que instituíram, respectivamente, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a Política Nacional 

sobre Mudanças Climáticas, e que autorizam expressamente a utilização de mecanismos econômicos 

como instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, assim como a aplicação dos 

recursos do Fundo Nacional de Mudança do Clima no pagamento por serviços ambientais, 

priorizando as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. 

 A própria Lei Federal 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e, entre 

outras polêmicas, revogou o Código Florestal de 1965, malgrado as justas críticas recebidas em 

virtude do retrocesso em matéria de proteção florestal no Brasil, também prevê o uso de instrumentos 

econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. 

 É de se notar que o pagamento por serviços ambientais e a compensação por medidas de 

conservação ambiental dos quais trata a Lei Federal  12.651/2012 são previstos como incentivo para 

o cumprimento da obrigação legal de preservar, não havendo necessidade de proteção ao meio 

ambiente além dos limites impostos por lei para que o provedor faça jus à remuneração. 

 Nesse passo, fundamental afastar-se o argumento contrário à implantação do pagamento por 

serviços ambientais no sentido de que referido instrumento representaria uma espécie de 

remuneração para o estrito cumprimento da lei; o que não é verdade, visto que “a proteção de um 

determinado elemento natural acaba por afetar positivamente outros elementos igualmente 

imprescindíveis à preservação ambiental”1159; e é exatamente em função dessa adicionalidade (ou 

externalidade positiva) que se justifica o pagamento. 

 Nesse sentido, cumpre consignar que até mesmo Kelsen1160, que defende a coação como 

elemento essencial da norma, reconhece que o conceito de sanção jurídica engloba tanto o prêmio 

como o castigo. Referidas sanções positivas ou premiais são representativas da denominada função 

promocional do direito, característica marcante do Estado Democrático de Direito. 

                                                        
1158  ARAÚJO, L. M. de; SÉGUIN, É. O princípio do cuidador recebedor. In: PRIEUR, M.; SILVA, J. A. T. (orgs.). 
Instrumentos Jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2012, p. 391-419. 
1159  MAMED, D. de O.; SILVA, S. T. da. A inserção do princípio do protetor-recebedor no Direito Brasileiro: a 
experiência do programa produtor de água. In: BENJAMIM, A. H.; IRIGARAY, C. T.; LECEY, E. e CAPPELI, S. 
Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. v. 2. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2010. p. 
271-285. 
1160  KELSEN, H. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 26. 
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4. O PROGRAMA “PRODUTOR DE ÁGUAS” 

 O Programa “Produtor de Águas” (PPA), que implementou o mecanismo de pagamento por 

serviços ambientais no âmbito do município de Rio Verde, Goiás, fora instituído e regulamentado 

pela Lei Municipal 6.033/2011. 

 A participação no programa em referência é baseada na adesão voluntária dos produtores 

elegíveis de acordo com o disposto em lei, e se dá por meio da assinatura de termo de adesão, 

estabelecendo-se uma relação jurídica de natureza contratual entre o produtor, na qualidade de 

provedor do serviço ambiental, e o Poder Público Municipal, responsável pelo pagamento dos 

serviços de conservação e preservação das matas ciliares no entorno das nascentes e nas demais áreas 

de preservação permanente. 

 Como ocorre na maioria dos programas de pagamentos por serviços ambientais (PSA) 

hídricos, normalmente implementados em âmbito local e cujos benefícios são difusos, o papel do 

Poder Público é bastante amplo, na medida em que não se limita apenas a regular o instrumento de 

incentivo à proteção ambiental, mas atua como fiscalizador (haja vista participar da composição da 

Câmara Técnica responsável pela aferição e certificação dos serviços prestados), parceiro (que presta 

auxílio técnico aos produtores rurais) e, finalmente, como comprador dos serviços ecológicos. 

 Ademais, cumpre mencionar que o PPA de Rio Verde fora concebido nos moldes de gestão 

participativa, prevendo o envolvimento de diversos segmentos da sociedade, evidente na composição 

paritária da Câmara Técnica de avaliação, bem como sob uma lógica sistêmica, que pressupõe 

reavaliações constantes do processo, a cada 6 (seis) meses, por ocasião dos pagamentos pelos serviços 

prestados, sem prejuízo da reavaliação do programa como um todo, em ciclos de 7 (sete) anos. 

 O objetivo central do Programa “Produtor de Águas” é propiciar a preservação, a 

conservação e a recuperação da vegetação ao longo das margens e no entorno das nascentes da 

microbacia do Ribeirão Abóbora1161, situadas à montante da captação de água para abastecimento 

urbano e, como contrapartida, compensar os produtores rurais pelos serviços ambientais prestados. 

 Com o propósito de alcançar esse desiderato, o art. 3o da Lei Municipal 6.033/2011 prevê a 

possibilidade de implementação de uma série de medidas mitigadoras das causas da degradação 

ambiental, a saber: conservação e proteção de nascentes; restauração de mata ciliar e demais áreas de 

preservação permanente; terraceamento contínuo, que poderá atravessar diversas propriedades 

rurais; preparo de solo e plantio em nível; contenção de voçorocas e de processos erosivos em geral; 

construção de barragens para retenção de enxurradas e realização de palestras e encontros periódicos 

com os produtores rurais. 

 Podem ser citados como objetivos secundários a conscientização quanto à necessidade da 

preservação ambiental para garantia da sustentabilidade do desenvolvimento do município de Rio 

Verde a médio e longo prazo, assim como a promoção da justiça socioambiental. 

                                                        
1161  Responsável pelo abastecimento de cerca de 70% dos habitantes locais.  
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 Após a realização de estudos sobre a viabilidade jurídica e econômica de sua implementação, 

definiu-se como provedores os proprietários de imóveis rurais que abrigassem nascentes situadas à 

montante do ponto de captação de água pela empresa concessionária dos serviços públicos de 

abastecimento de água (que recebem compensação financeira pela preservação) e também os 

proprietários dos imóveis situados às margens do Ribeirão Abóbora (que recebem benfeitorias – 

cercamento e mudas, por exemplo, e assessoramento técnico). 

 Desse modo, as Áreas de Preservação Permanente1162 foram divididas em quatro 

quadrantes”, sendo considerada a área circunscrita em circunferência, cujo raio contou com, no 

mínimo, 50 (cinquenta) metros, a partir do ponto principal de afloramento da água, nos termos do 

disposto no § 2o, art. 4o, da Lei Municipal 6.033/2011. 

 Adicionalmente, a Lei Municipal 6.033/2011 classifica as nascentes, quanto ao grau de 

degradação, em: a) nascente preservada (que apresenta de 76% a 100% da área com cobertura vegetal 

de espécie nativa); b) nascente perturbada (que apresenta de 25% a 75% da área com cobertura vegetal 

de espécie nativa); e c) nascente degradada (aquela com menos de 25% da área com cobertura vegetal 

de espécie nativa. 

 No que tange ao cálculo do valor da compensação pelos serviços ambientais prestados pelos 

proprietários dos imóveis que abrigam as nascentes, ao se constatar que a principal fonte de renda 

dos produtores rurais da região estudada é oriunda da atividade leiteira, optou-se pela utilização do 

valor médio do leite como parâmetro para o cálculo do pagamento pela conservação das nascentes, 

guardando estreita relação com o custo de oportunidade de uso da terra. 

 O pagamento aos produtores rurais é realizado pela Prefeitura Municipal de 

Rio Verde por meio de convênio firmado com a Associação de Produtores de Água 

da Microbacia do Ribeirão Abóbora, a cada seis meses, sujeito à emissão de laudo de constatação 

acerca do grau de preservação das APPs das nascentes  pela Câmara Técnica, de composição paritária, 

criada por lei para avaliar os resultados do PPA.  

 Além do mecanismo positivo consistente no pagamento pelos serviços ecológicos prestados, 

vale ressaltar que a Lei Municipal 6.033/2011 estabelece como sanção a exclusão automática dos 

produtores rurais que não atenderem às recomendações de melhoria apontadas pela Câmara Técnica. 

 O estudo desenvolvido por Briceño e Souza1163 na microbacia do Ribeirão Abóbora concluiu 

que o simples isolamento das áreas de nascentes e a retirada dos fatores de perturbação, adequando 

as Áreas de Preservação Permanente para os 50 (cinquenta) exigidos pela legislação ambiental vigente, 

em muitos casos, é capaz de promover a regeneração da vegetação local, favorecendo, desse modo, 

                                                        
1162  Deve-se pontuar que as nascentes abrangidas pelo PPA foram identificadas e georreferenciadas no ano de 2011. 

Esse trabalho permitiu que fosse atestado o estágio inicial de conservação de cada nascente. 

1163  BRICEÑO, A. E. e; SOUZA, V. L. Pagamento por serviços ambientais pela conservação de nascentes da 
microbacia do Ribeirão Abóbora, Rio Verde, Goiás, Brasil. 27° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES). Anais. Goiânia, 2013. 



742 

 

a retenção da água e a sua infiltração no solo, ao recarregar os lençóis freáticos e ao evitar o 

assoreamento. 

 No tocante aos resultados efetivamente proporcionados pelo PPA de Rio Verde em termos 

de qualidade da água do Ribeirão Abóbora, constatou-se que se encontra dentro dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, portanto, própria para 

abastecimento da população1164. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O atual contexto altamente globalizado e capitalista em que vive a sociedade mundial nos 

coloca diante de um dilema entre crescimento econômico, consumo e a inegável melhoria das 

condições de vida propiciadas pela tecnologia, de um lado; e a necessidade de recuperação e 

preservação ambiental para que possamos conservar a biodiversidade e continuar a prover a indústria 

de matéria-prima, de outro. 

Frente a este cenário e à carência de instrumentos eficazes para assegurar a sustentabilidade 

do modelo de vida hodierno, pode-se concluir que a introdução de instrumentos econômicos sob a 

ótica da função promocional do direito e com fundamento no princípio do provedor-recebedor, em 

adição aos atuais mecanismos em uso (baseados em instrumentos de comando e controle), afigura-

se como uma alternativa viável e efetiva para compatibilizar crescimento econômico, equidade social 

e preservação ambiental, uma vez que aborda de forma transdisciplinar a complexidade desses 

aspectos – econômico, social e ecológico. 

Como expusemos, a legislação brasileira, em diversos diplomas – da Constituição a leis 

federais, estaduais e municipais – respalda a construção e a implantação de novos instrumentos para 

tutelar o meio ambiente baseados em incentivos econômicos. 

Nesse sentido, o Programa “Produtor de Águas”, apesar do pouco tempo de sua 

implementação, tem apresentado resultados positivos no tocante à recuperação das matas ciliares no 

entorno das nascentes do Ribeirão Abóbora, responsável pelo abastecimento de água de cerca de 

70% (setenta por cento) da população rioverdense, que inclui residências, comércio e indústria, 

contribuindo, de forma efetiva, para o desenvolvimento sustentável do município que é considerado 

a capital goiana do agronegócio. 

 Por fim, inobstante o objetivo principal do Programa “Produtor de Águas” seja garantir o 

aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água do Ribeirão Abóbora, as ações de 

preservação ambiental por ele incentivadas acabaram por proporcionar a recuperação e a conservação 

de outros recursos naturais em cadeia, como o solo, a vegetação das áreas de preservação permanente, 

a qualidade do ar e a biodiversidade; o que constitui mais uma razão para a sua disseminação. 

                                                        
1164  ALVES, W. dos S.; MEDEIROS, V. S.; CEREIJO, T. L.; PORFIRO, C. A.; BELISÁRIO, C. M.; COSTA, L. 

M. Avaliação da água do Ribeirão das Abóboras em Rio Verde – GO. X Congressa Nacional de Meio Ambiente de Poços 

de Caldas. Anais. Poços de Caldas, 2013. 
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O CONTRATO DE PARCERIA PARA A INOVAÇÃO COMO FATOR INDUTOR DO 

CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO 

1. Introdução 

A dimensão que foi dada ao Estado a partir da adoção do Welfare State revelou-se incompatível com 

os limites dos gastos públicos, os quais não podem ser financiados seja pela ampliação da carga 

tributária, seja pelo progressivo endividamento do setor público (Carvalho 2008). Há, de outra sorte, 

fortes pressões sociais para a melhoria e a ampliação dos serviços públicos, bem como o 

questionamento da legitimidade das instituições sempre que as expectativas de qualidade e economia 

não sejam atingidas (Araújo et al. 2015).  

A solução para esta problemática foi, inicialmente, a adoção de práticas do setor privado ao 

setor público. Contudo, a evolução das reformas aplicadas à estrutura dos Estados revelou a 

insuficiência e o simplismo deste pensamento, obrigando que novas soluções fossem buscadas, com 

especial destaque para a promoção de inovação. Para atuar neste sentido, as reformas do Estado 

                                                        
1165 Mestranda em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. 
Especialista em Direito de Empresa pela Universidade Gama Filho. Especialista em Gestão em Administração Pública pela 
Fundação Getúlio Vargas. 



746 

 

passaram a abranger, além da modernização das normas, procedimentos e simplificação de rotinas, a 

criação de um ambiente que veja a inovação como estratégia de melhoria. 

Recentemente, o estímulo à inovação ganhou destaque na Diretiva 2014/24/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que trata dos contratos públicos e prevê que 

as autoridades públicas construam uma modalidade de contratação pública para fomentar a inovação 

– a parceria para inovação. Trata-se de medida que atende às prioridades definidas na Estratégia 

Europa 2020 (2010), que revelou a preocupação dos líderes europeus com o crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo, para o qual o conhecimento e a inovação são fatores determinantes. 

O presente trabalho tem como objetivo tratar desta modalidade de contratação pública. Será 

abordado o conceito de inovação e sua importância para o desenvolvimento, bem como realizados 

breves comentários aos normativos que lhe deram contornos, considerando, além das normas 

propriamente ditas, os motivos invocados para sua edição. 

2. Breves apontamentos sobre inovação 

Inovar é implementar ou dar um importante incremento a um produto, serviço, processo ou método. 

Além de factível, a inovação deve ser operacional, ou seja, ser de fácil implementação. Uma 

importante diferença entre reforma e inovação é que, no primeiro caso, a mudança pode não ser 

bem-sucedida, enquanto que no segundo a melhoria é obrigatória (Castellanos 2011; Matei e Bujac 

2016). Soares (2002 apud Araújo et al. 2015), por sua vez, defende que a inovação é, em realidade, 

um processo que envolve geração, aceitação e implementação de novas ideias.  

Junior et al. (2013) afirmam que os estudos que envolvem a inovação no setor público levam 

em consideração o grau de intensidade da mudança e se ela produz ou não rupturas no sistema 

organizacional no qual é implementada. Nesta perspectiva, Araújo et al. (2015) apresentam 

classificação das inovações em incrementais, radicais e sistêmicas. Incrementais são mudanças 

relativamente pequenas, necessárias à adaptação dos serviços às necessidades locais ou individuais. 

Radicais são aquelas que propõem algo totalmente novo e que possa atender melhor às expectativas 

de clientes e usuários. Por sua vez, sistêmicas são aquelas que alteram as estruturas da organização, 

mudando radicalmente o seu desempenho global. Estas, dado o seu caráter amplo demoram tempo 

para terem seus efeitos sentidos.  

Castellanos et al (2011) defendem que as pessoas são, em princípio e segundo suas 

particularidades, criativas. Contudo, razões de ordem educacionais e sociais, interferem no processo. 

Sendo assim, alterações no ambiente no sentido de torna-lo mais estimulante à inovação podem fazer 

com que esta capacidade inata tome evidência. Tendo esta premissa em consideração, o Manual de 

Oslo (2005) levanta fatores que podem ser obstáculos ao processo inovador, separando-os em 

econômicos (custos ou ausência de demanda), específicos (carência de pessoal qualificado) e legais 
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(regulamentações e normas fiscais). Junior et al (2013), por sua vez, ressaltam algumas questões do 

ambiente a serem consideradas, tais como as condições institucionais que possam dar apoio e difundir 

a inovação, condições culturais que sustentam a relação oferta e demanda de novas ideias e o papel 

dos gestores na criação e implementação das novas práticas. 

Como ressaltam Castellanos et al. (2011) a concorrência internacional trazida pela globalização 

exige que o poder público encare a inovação não como uma alternativa, mas sim como uma 

necessidade. Os mesmos autores apontam que a inovação deve deixar de ser algo pontual e fortuito 

para ser um processo a ser constantemente estimulado. Sensível a estes argumentos, a Estratégia 

Europa 2020 (2010) prevé, dentre as prioridades a serem perseguidas pela União Europeia, o 

desenvolvimento do conhecimento e da inovação, vistos como fatores promotores do crescimento 

futuro, em razão do reforço da investigação e da transferência de conhecimentos entre todos os 

países. Seguindo este espírito, a Diretiva 2014/24/UE aposta na contratação pública como 

instrumento para a realização de políticas públicas inovadoras, admitindo que se trata de estratégia 

que impulsiona o crescimento, na medida em que os benefícios econômicos, ambientais e sociais 

trazidos pelo surgimento de novas ideias contribuem para a utilização mais rentável dos fundos 

públicos.  

3. Parceria para a inovação como estratégia para o crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo 

A preocupação com a inovação no setor público tinha como objetivo inicial a redução do gasto 

público e a reversão do crescimento do setor administrativo, através da simplificação e racionalização 

dos processos que visam à prestação dos serviços públicos (Junior et al. 2013). Contudo, hoje o foco 

se alterou para que a inovação resulte em crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Neste 

sentido, Castellanos et al. (2011) chegam a propor mudanças culturais no sentido do estabelecimento 

de uma sociedade inovadora. Segundo estes autores, destinar recursos e esforços para a promoção 

de uma cultura social inovadora pode fazer com que a inovação deixe de ser pontual e exclusiva da 

elite, para se tornar um processo duradouro e com resultados que atinjam todas as pessoas e 

organizações. De fato, para lidar com os desafios do terceiro milênio o setor público precisa dar 

espaço à inovação, promovendo abertura, colaboração, interação e participação.  

A Estratégia Europa 2020 (2010) coloca dentre os objetivos da União Europeia para a década 

2010/2020 o investimento em investigação e inovação. Pretende-se melhorar as condições gerais e o 

acesso ao financiamento da investigação e da inovação como forma de assegurar que as ideias 

inovadoras sejam transformadas em produtos e serviços que, por sua vez, criam crescimento e postos 

de trabalho. Identificou-se a utilização insuficiente de tecnologias de informação e comunicação no 

âmbito da União Europeia, em parte ocasionada pela resistência de setores da sociedade em aderir à 

inovação. A superação destas questões através de uma maior capacidade de investigação e 
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desenvolvimento melhora a competitividade da União Europeia a nível internacional e promove a 

criação de emprego. 

A inovação é vista, ainda sob a perspectiva da Estratégia Europa 2020 (2010), como fator 

indutor do crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Crescimento inteligente é entendido como 

o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação. Crescimento 

sustentável, por sua vez, é a promoção de uma economia mais eficiente na utilização dos recursos, 

mais ecológica e mais competitiva. Por fim, crescimento inclusivo é aquele em que fomento da 

economia traz níveis elevados níveis de emprego e assegura coesão social e territorial.  

Fundada na Estratégia Europa 2020, a Diretiva 2014/24/UE estabelece, no item 47 da sua 

exposição de motivos, que as entidades adjudicantes poderão adotar o procedimento da parceria para 

a inovação quando pretenderem desenvolver produtos, serviços ou obras não disponíveis no 

mercado, sem a necessidade de procedimento em separado para a sua posterior aquisição e desde que 

disponibilizados de acordo com níveis de desempenho e custos previamente acordados. Não poderão 

com isso, entretanto, contribuir para impedir, restringir ou falsear a concorrência, sendo desejável a 

criação de parcerias para a inovação com vários parceiros como medida para evitar estes efeitos.  

A seguir será tratada a forma como esta diretiva está sendo transposta para o direito português, 

bem como discutidos os principais dispositivos que regularão o instituto em Portugal, assim que o 

anteprojeto do novo Código de Contratos Públicos se torne realidade. 

4. A parceria para a inovação como nova modalidade de contratação pública 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que as diretivas emanadas do 

Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia são atos legislativos. Diz o art. 288 do 

referido Tratado que a diretiva é um ato legislativo que vincula o Estado-Membro destinatário quanto 

ao resultado a alcançar, podendo a instância nacional, entretanto, dar os contornos de forma e meios 

mais adequados à sua realidade. Já no ámbito do direito interno, a Constituição Portuguesa prevê, em 

seu artigo 112, n.º 8, que a “transposição de actos jurídicos da União Europeia para a ordem jurídica 

interna assume a forma de lei, decreto-lei ou, nos termos do disposto no n.º 4, decreto legislativo 

regional”. 

A transposição da Diretiva 2014/24/EU para o direito português está em andamento e já 

existe anteprojeto de decreto-lei disponível para ampla consulta. Nele está prevista a figura da parceria 

para inovação, criada para a aquisição de produtos e serviços inovadores. O instituto está previsto no 

artigo 30º-A e tem lugar quando a entidade adjudicante pretende “a realização de atividades de 

investigação e o desenvolvimento de bens, serviços ou obras inovadoras, independentemente da sua 

natureza e das áreas de atividade, tendo em vista a sua aquisição posterior, desde que estes 

correspondam aos níveis de desempenho e preços máximos previamente acordados”.  
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O artigo 218º, por sua vez, prevê as fases que integram o procedimento da parceria para a 

inovação, as quais podem ser adaptadas em função da complexidade e relevância financeira da 

parceria a ser realizada. A fase de apresentação das candidaturas inclui a qualificação dos concorrentes 

quando se trata do desenvolvimento de projetos mais complexos. Seguem as fases de apresentação e 

análise dos projetos de investigação e, por fim, a celebração da parceria.  

Na peça do procedimento, a entidade adjudicante deve identificar a necessidade de bens, 

serviços ou obras inovadores, informando e especificando sua necessidade, bem como indicando os 

requisitos mínimos que indiquem que não possam ser adquiridos dentre os já existentes no mercado. 

Os concorrentes devem apresentar requisitos inerentes ao domínio da investigação e 

desenvolvimento, bem como como a capacidade de implementação de soluções inovadoras. 

Após a definição dos concorrentes admitidos, a entidade adjudicante deve enviar um convite 

à apresentação de propostas de projetos de investigação e desenvolvimento que possam atender às 

suas necessidades e às exigências especificadas nas peças do procedimento. Durante o procedimento, 

as entidades adjudicantes devem negociar com os concorrentes até seja atingida a proposta final, a 

qual será vencedora ou não segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa. A 

parceria poderá ser estabelecida com um ou mais concorrentes, competindo, neste caso, a cada um 

deles realizar atividades de investigação e desenvolvimento distintas. 

A parceria deve ser estruturada em fases sucessivas de acordo com a sequência necessária ao 

processo de investigação e desenvolvimento. Neste sentido, pode-se fixar metas intermediárias e 

prever o pagamento de remuneração em frações, de acordo com a parte do trabalho já realizada. Ao 

final de cada fase, a entidade adjudicante pode pôr termo à parceria ou reduzir o número de parceiros. 

A fim de que a estrutura da parceria não venha a ser prejudicada, a entidade adjudicante deve 

assegurar que a duração e o valor da remuneração de cada uma das fases sejam correspondentes ao 

grau de inovação da solução e à sequência das atividades de investigação necessárias à sua formulação. 

Deve haver proporcionalidade entre o investimento exigido e o desenvolvimento da solução 

pretendida. 

O artigo 301.º-A reconhece a especificidade dos contratos com forte componente de inovação, 

dentre os quais se destaca o de parceria para a inovação. Em razão disso admite-se: 

 A possibilidade de definição de prestações contratuais por referência aos resultados a atingir, 

sem que sejam necessárias garantias à sua obtenção;  

 A adoção de esquemas de pagamento associados ao grau de obtenção dos objetivos e 

resultados, ainda que gerem ausência de pagamento ou reembolso de pagamentos 

antecipados, bem como situações em que a remuneração só se torne certa ao fim da execução 

do contrato;  
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 Nos casos em que os pagamentos sejam associados a resultados, devem ser estabelecidos 

critérios que permitam a quantificação do grau de sua obtenção, podendo haver recurso a 

avaliações independentes;  

 A divisão do contrato em fases, com a atribuição de poderes de fiscalização ao contraente 

público para a avaliação do seu cumprimento;  

 A flexibilização das prestações contratuais e dos indicadores de controle de resultados, 

inclusive com a previsão de cenários alternativos; possibilidade de encerramento do contrato 

com pagamento dos valores despendidos com a tentativa de obtenção de resultados. 

Vê-se, portanto, que foram previstas normas que possam tornar a parceria para a inovação 

flexível e adaptável às circunstâncias específicas de um contrato cujo resultado final pode não se 

realizar ou ser diferente do desejado. De fato, é impossível garantir, a partida, que uma determinada 

inovação vá ser produzida e, mais ainda, que trará os resultados que dela se espera. Neste sentido, 

deve a autoridade adjudicante dispor dos meios necessários a remunerar os parceiros pelo trabalho 

realizado, ainda que a parceria não tenha sido efetiva. Da mesma maneira, é necessário ajustar os 

investimentos ao longo do contrato, para garantir que o resultado final seja atingido. Trata-se de 

medidas que atendem ao espírito da reforma da contratação pública, cuja intenção é a simplificação, 

a desburocratização e a flexibilização. 

5. Conclusão 

O presente trabalho pretendeu trazer à luz as alterações a serem promovidas no Código dos 

Contratos Públicos português a fim de adequá-lo à Diretiva 2014/24/UE, com especial destaque à 

criação da modalidade de contratação da parceria para a inovação. O instituto analisado tem como 

objetivo promover a inovação, tendo em vista que novas soluções podem trazer maior efetividade e 

economia de recursos públicos, além de induzir o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, 

através da superação da resistência de alguns setores da sociedade europeia à novas possibilidades de 

soluções de problemas.  

A inovação é um recurso indispensável para a sobrevivência e aquisição de boas condições de 

competitividade na atualidade. Em razão disso, cabe às entidades adjudicantes, sempre que não 

encontrarem soluções adequadas a seus problemas no mercado, promover a parceria para a inovação, 

a qual tem por objetivo desenvolver a implementação de um produto, serviço ou processo novo ou 

significativamente melhorado, incluindo processos de produção ou construção, novos métodos de 

comercialização, ou, ainda, novos métodos organizacionais nas práticas empresariais, na organização 

do local de trabalho ou nas relações externas. 

O procedimento do contrato de parceria para a inovação leva em consideração que os 

resultados inicialmente pretendidos podem, eventualmente, não ser alcançados. Há, ainda, riscos 

quanto à duração, o custo, bem como possíveis desistências. Neste sentido, o anteprojeto para o 
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novo Código dos Contratos Públicos estabelece uma série de normas que dão à autoridade 

adjudicante a flexibilidade necessária à promoção da inovação no âmbito do setor público. 

Espera-se que a nova modalidade de contratação aqui tratada seja mais um fator indutivo da 

inovação e, desta forma, colabore para que a União Europeia creça de forma inteligente, sustentável 

e inclusiva. 
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1 INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento social é permeado pelo acometimento de riscos, onde 

tecnologias e novas tendências dinamizam o viver sem que seja possível, dado ao 

conhecimento científico à época, detectar quais os perigos advindos de tamanho avanço. 

E aqui se consagra o risco social.  Ao que translucidamente imprime ao Direito Positivo 

um caráter ultrapassado ante a impossibilidade de previsão de todas as situações, de modo 

a garantir eficazmente a vida em sociedade. 

Essa infinidade de possibilidades de condutas e acontecimentos futuros, 

impende haja a delimitação de princípios fundamentais de conteúdo específico e que 

permitam o amoldamento da Constituição (quando da necessária adaptação), em virtude 

de mudanças sócio-políticas estatais e dos direitos e obrigações individuais e estatais nela 

previstos, vez que “a dinâmica constitucional, estrutura o Estado como poder de 

dominação formal” (BERCOVICI: 2017, p. 7-8), implementando “uma nova fundação na 

ordem político-administrativa” (ALVES: 2017, p. 169). 

Contemporaneamente ao desenvolvimento social, a ordem jurídica mundial, vê-

se numa era de globalização econômica, onde as relações se intensificam e quebram 

barreiras, e neste sentido a internacionalização dos atos normativos (públicos e privados). 

                                                        
1166 Doutoranda em Direito Público na Universidade de Lisboa-Portugal, na especialidade Ciências 

Jurídico- Políticas. Investigadora CAPES/DPEX-Brasil. Mestre em Direito Público UNISINOS/RS-

Brasil. Especialista em Direito Público pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo/Brasil. 

Professora universitária. Advogada.  
1167 Doutoranda em Estudos Jurídico Filosóficos na Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra. Investigadora CAPES/DPEX-Brasil. Mestre em Política Social pela 

UFF/Brasil. Especialista em Direito Privado pela UNIJUÍ/Brasil. Professora 

Universitária. Advogada. 
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Este fenômeno, cada vez mais vivenciado, implica tendências e mesmo, exige novas 

formas de pensar o direito e teorizá-lo. Exemplo disso é a abertura de discussões e 

iniciativas de Direito Constitucional em nível globalizado, de forma a erigir os indivíduos 

para além de sua normatização inaugural. 

É nesta perspectiva que se verá o desenrolar das linhas seguintes: as 

transformações vivenciadas em cada Estado e sua caracterização constitucional, 

consubstanciadoras de variações que embasam o desenvolvimento do arcabouço 

normativo e legal diversificado e em consonância em as conjunturas e evoluções 

temporais. 

 

2 MAGNA CARTA E ESTATALIDADE 

 Que é o direito, como se consubstancia e de onde provém? Não pretendemos 

responder a essa questão que aqui formulamos de maneira retórica para demonstrar a 

impossibilidade de um consenso. Por exemplo, como resposta poderíamos citar (e ai entra 

o entendimento que o teórico esposa na eleição), a concepção defende que “o homem tem 

direitos naturais que o precedem. São direitos naturais os que cabem ao homem devido a 

sua existência” (BOBBIO, 1992, p. 82) e tais direitos são consagrados universalmente, 

independentemente de sua origem, raça ou cultura. São direitos humanos e universais, 

cuja fundamentação encontra-se solucionada, para o autor, na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 19481168.  

Ora, um dos direitos humanos consagrados nesta Declaração é a dignidade 

humana. Na visão kantiana, a dignidade é definida como algo sem equivalente, 

incomensurável, insubstituível, inalienável, indispensável, que é considerada um fim em 

si mesma e nesse intuito visualiza-se a busca por desenvolvimento (KANT, 2002, p. 36). 

Percebemos claramente que as posições acima elencadas a título de exemplo são 

contraditórias; fato é que poderíamos citar muitos outros pontos teóricos divergentes que 

convivem hoje entre si nas mais variadas visões do que se deve ou não ser considerado 

apropriado. Não temos até agora uma Teoria do Direito hegemônica que consiga resolver 

satisfatoriamente este impasse e, quiçá, alguma se desenvolva. 

 Numa ordem jurídica assim constituída, que congrega várias ideologias dentro 

de um mesmo texto, e tutela tanto os valores clássicos do Estado Liberal (a propriedade, 

                                                        
1168 Contudo não ignoramos o fato de que a luta entre direito natural e positivo, mesmo com novas 

roupagens e reificações, prossegue ainda hoje entre as mais variadas discussões dentro da teoria 

filosófico jurídica e demais ramos do direito. 
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a liberdade, a autonomia da vontade e a segurança), como os do Estado Social (a 

igualdade substancial, o bem-estar de todos e a justiça social) e os valores da 

solidariedade, com efeito, é preciso de pronto definir o que se acha no cerne da 

Constituição, ou seja, que valor lhe subjaz como elementar e fundamental. Em outros 

termos, o que lhe serve de essência. Certamente que a ideia de Estado Democrático de 

Direito pressupõe uma valorização do jurídico, notadamente no que pertine a erição de 

um diploma legal, onde se dá a busca “pela incorporação dos compromissos ético-

comunitários na Lei Maior, buscando não apenas reconstruir o Estado de Direito, mas 

também resgatar a força do Direito” (STRECK, 2003). 

Toda a história da humanidade apresenta permanente luta pela progressiva 

consciência e afirmação dos direitos do ser humano como pessoa, onde se verifica certa 

resistência da ordem jurídica aos avanços da filosofia político-constitucional em matéria 

de tutela, na segunda metade do século XX, oportunidade em que restou reconhecida a 

formação de normas jurídicas dotadas de imperatividade universal sobre direitos da 

pessoa humana. Aliado ao desenvolvimento humano e incansável busca pelo melhor, a 

normatização, notadamente através da carta constitucional, cuida do indispensável ao ser 

humano, considerando-o como componente da sociedade. Segue-se daí a positivação de 

uma pluralidade de direitos, concomitantemente às complexas atividades a serem 

desenvolvidas pelo Estado e aqui, se refira a realização dos direitos fundamentais, 

notadamente pelo Estado Democrático de Direito. 

A Constituição materializa-se para muito mais do que uma lei do Estado, 

configurando-se uma norma de, e para toda a sociedade, condensando princípios, regras, 

valores e diretrizes erigidos como fundamentais a uma dada sociedade política 

organizada. Regendo as relações de poder, e também as relações intersubjetivas. Uma 

carta constitucional, traduz a atualização presente em seu conteúdo sem que haja 

predominância de interesses momentâneos; conteúdo este que deve se ater em 

conformidade com os elementos sociais, políticos e econômicos do Estado. Ela é a base, 

o ponto de característica de um Estado, é pois, a “expressão jurídica do enlace entre poder 

e comunidade política ou entre governantes e governados” (MIRANDA, 2013, p.07).  

Partindo do pressuposto de ser a Constituição “uma ordem jurídica fundamental 

da comunidade” (HESSE, 2009, p. 10-11), percebemos sua relevância através de sua 

permanente e contínua realidade. Ela é pois, uma ordem integradora, em razão de seus 

valores materiais próprios. Além de “se constituir como um estímulo, ou limitação, da 

dinâmica constitucional, estrutura o Estado como poder de dominação formal.” 
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(BERCOVICI, s.d, p.8-9). E assim considerando, verifica-se que a positivação dos 

direitos fundamentais e sociais, nas cartas constitucionais, corrobora a ordenação e o 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana, como fonte de concretude estatal. 

A essência da Constituição nunca poderá, sem ferir seus pressupostos fundantes, 

ser alheia à justiça, à segurança e à liberdade, nem esses valores deixarem de estar a 

serviço do homem vivo e concreto, este, sim, o fundamento primeiro do fenômeno 

constitucional (OTERO, 2009, p.27). Reside aí, em última análise, a centralidade da 

Constituição: sua essência está na pessoa humana. É para ela que existe o Direito, o 

Estado, a Sociedade e a Constituição. A pessoa humana é o princípio, o sujeito e o fim de 

todas as instituições sociais. 

Nesta ambiência, urge a efetivação de uma recíproca complementariedade de 

garantias individuais e tutela de interesses individuais (CARVALHO, 2007, p. 131) que 

são o norte de um Estado de Direito Democrático. Este tem de estar fulcrado na 

democracia e na constitucionalidade como parâmetro para efetivação da dignidade da 

pessoa humana, que radica nos dias atuais. No ambiente de progresso e consumo em que 

novas possibilidades e transformações da condição humana são dispostas, gerando 

alterações na natureza e no meio social, estas precisam ser descritas, estudadas e 

gerenciadas pelo legislador que deve(ria) desposar de maneira inflexível sua importância 

ante a busca de políticas que viabilizem garantias Constitucionais, bem como, direitos 

fundamentais ao homem, que se vê imbricado em uma sociedade repleta de riscos. 

 

3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A COLMATAÇÃO DA SOCIEDADE DO 

RISCO  

A sociedade, desde a pós-industrial vivenciada nos séculos passados e que se 

desenvolveu, culminando na atual sociedade contemporânea, deve ser visualizada a partir 

da pessoa humana, digna e detentora de direitos fundamentais e que vive hodiernamente 

sob a égide de uma sociedade produtora de riscos que se categorizam desde riscos 

industrias aos tecnológicos e desde os ambientais aos urbanos. Paritariamente, a mesma 

convive com a imprescindibilidade de evolução, eis que é característica do ser humano a 

busca pela melhoria e desenvolvimento próprios e do meio em que vive, não obstante 

advenham daí riscos/probabilidades de perigo à ao equilíbrio ambiental e à humanidade 

como um todo. Tal fato implica numa contundente realidade de ameaças inevitáveis e de 

riscos que não concebem sua total erradicação, e necessitam, sim, de gerenciamento 

social, e normativo, razão pela qual, delimitar-se-á desde a identificação social do risco. 
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Nivelada ao inexorável desenvolvimento social, e os riscos dele advindos, está 

a necessária garantia de reais e vitais condições de vida às pessoas, o que vem insculpido 

constitucionalmente como direitos fundamentais. Nesse passo, o início do 

desenvolvimento social é marcado pela sociedade industrial, caracterizada pela produção 

e distribuição de bens, e que posteriormente foi deslocada pela sociedade de risco, na qual 

a distribuição dos riscos não corresponde às diferenças sociais, econômicas e geográficas. 

Diversas possibilidades irradiam-se no meio social à medida que se efetiva a busca 

incessante por desenvolvimento cravado, notadamente, em avanços tecnológicos, 

caracterizando, a partir daí, a sociedade como palco de incríveis desafios aos padrões de 

segurança, potencializados, hodiernamente. 

Averbe-se que os riscos existem muito antes do fenômeno da globalização. 

Contudo, o risco que permeava os modelos sociais anteriores eram de natureza 

diversificada à medida que era visto na sociedade do século XIX como um acontecimento 

exterior e imprevisto com uma conotação de acidente ou atuação do destino. 

Posteriormente, o risco ocorrido numa sociedade de bem-estar é delineado pela 

plausibilidade, podendo ser mensurado e calculado, o que delimitava uma proteção estatal 

(OST, 1995, p. 136-138). O risco se amplia enquanto os meios de produção se tornam 

complexos, quando as sociedades se encontram para além das fronteiras da 

territorialidade imaginada e desposada pelos idealizadores do Estado de Direito soberano. 

Agora o risco possui como palco a sociedade contemporânea, ora globalizada, 

conservadora, ora tecnológica e consumeirista, caracterizando-se pela 

transtemporalidade, imprevisibilidade e irreversibilidade. A realidade sócio histórica do 

desenvolvimento humano não é linear, não se pode dizer o mesmo quanto, por exemplo, 

às possibilidades de catástrofes ambientais como o aquecimento global, cujos efeitos 

afetam a todos indistintamente.  Para De Giorgi (1998, p.192) o risco é uma forma de 

representação e também uma forma da modalidade de produção de vínculos da sociedade 

com o futuro. E a sociedade se utiliza de critérios de “probalidade-improbabilidade” como 

maneira de constituição/representação do e para o futuro, bem como para produzir 

vínculos com futuro.  

A ameaça de (auto)destruição sob o qual vivemos, deflagra  um quadro de 

irresponsabilidade organizada, definição encartada por Beck (2002, p.64) para “descrever 

os meios pelos quais os sistemas político e judicial das sociedades de risco, intencional 

ou involuntariamente, tornam invisíveis as origens e consequências sociais dos perigos 

ecológicos e, grande escala”. Uma nova estrutura social desta era se denota, pois, 
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produtora de riscos, o que demonstra a fragmentação da sociedade, e assim, importa no 

deslocamento da centralidade do poder político do Estado para novos modelos 

organizacionais, tais como organizações não governamentais, organismos 

supranacionais, etc. (CARVALHO, 2008, A, p.16). Enquanto isso o Direito interno passa 

a margem dessa realidade gerindo interesses internacionais daqueles que visam o lucro a 

qualquer preço e que não preocupam-se com o resultado futuro. 

Como já referimos, o risco possui como palco a sociedade contemporânea, ora 

globalizada, tecnológica e consumeirista, caracterizando-se pela transtemporalidade, 

imprevisibilidade e irreversibilidade. Ele pode ser visto como algo consistente de 

consequências indesejadas e danos futuros decorrentes dos processos de tomada de 

decisão, havendo certa possibilidade de controle, vinculando-se a decisões tomadas no 

presente, sendo que sua comunicação se dá nas incertezas a respeito do futuro produzidas 

pelas próprias decisões do sistema. (CARVALHO,2008, A, p. 61-65). Na sociedade de 

risco delimitada por Beck (2002), as ameaças são invisíveis, face ao caráter de 

imperceptibilidade que se dá ante o desejo de satisfação das necessidades materiais.  

O resultado paradoxal desta dinâmica é, justamente, a intensificação da produção 

de riscos, em um movimento de não percepção, ocultação e negação, o que delineia-se, 

em constante intensificação quanto ao meio ambiente, substrato e palco para o 

desenvolvimento e vivência do ser humano. E sob este viés encontramos a contraditória 

sociedade atual, na qual a pessoa humana e seus direitos fundamentais são o móvel do 

sistema social e jurídico, e que se vê cada vez mais ameaçada ante os riscos que se 

desenvolvem diuturnamente.  

Nesse contexto, é certo falar (sem que se concorde de imediato ou defenda-se este 

método como único possível) que nos dias atuais os riscos são investigados por meio da 

multiplicação da magnitude do dano e da probabilidade de ocorrência. Ele vem traduzido, 

inclusive, na ameaça generalizada nos campos da saúde pública e meio ambiente. A 

exemplo disso, podemos citar àqueles trazidos pelas novas descobertas advindas das 

pesquisas biotecnológicas com alimentos geneticamente modificados, os “novos 

medicamentos, os alimentos contaminados por venenos ou mesmos praguicidas” 

(LOPEZ; LEMOS; RODRIGUES, 2013, p. 04). 

O risco da atualidade apresenta-se externamente ao Direito, porém é detonador de 

atuações do Poder Público que deve salvaguardar valores fundamentais tais como o meio 

ambiente, a saúde e a segurança pública, além de valores sociais. De igual senda, a decisão 

sobre o mesmo é consubstanciada em gerir a incerteza da medida do possível. E num 
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quadro onde ele é generalizado, a decisão deve vir com atuação relativa à permissão de 

minimalização de controle das condições de sua eventual eclosão e que seriam estruturas 

para neutralizar seus efeitos lesivos (GOMES, 2002, p.47-49).  

Daí uma necessidade de uma melhor precisão conceitual sobre o risco (deveras 

impossibilitada ante a infinidade de possibilidades de situações futuras). Os conceitos 

estabelecem os limites mínimos (gravidade) e máximos (irreversibilidade que, por sua 

vez, apresentam-se sob as perspectivas: ecológica e econômica), de atendibilidade do 

dano previsível ou presumível. Sendo, a gravidade do dano, sempre fruto de uma 

ponderação num nível de maior ou menor relativização (RODRIGUES e CARVALHO, 

2011, p. 458). 

O cuidado, a destreza, a forma de agir do humano perfazem-se por intermédio de 

um parâmetro que deve ser balizado pelas responsabilidades das atitudes humanas. E, 

para que atinjamos uma sociedade baseada na equidade e segurança se faz necessária a 

avaliação do risco, através de fatores de incerteza e com a elaboração de um prognóstico 

sobre o possível acontecimento e evolução deste; ultimando-se, consequentemente, a 

gestão do risco, através de critérios e integração constitucionais capazes de equacioná-

los. Neste sentido, a análise e persecução dar-se-ão sob a égide do insculpimento de uma 

juridicidade contemporânea, perpetrada a partir da norma constitucional como fonte 

máxima de normatização de diretos e deveres congregados em relações vivenciadas diária 

e globalmente. 

 

4. Aportes e conteúdos legais contemporâneos: (in)suficiência 
 

As normas precisam estar expressas e a Constituição é a mãe destas regras, eis 

que numa privilegiada e incomparável hierarquia normativa, da qual se ramificam as mais 

variadas leis, decretos, portarias e demais atos tendentes à regularização de práticas e 

atividades junto ao meio ambiente. Necessária, desta feita, a previsão constitucional da 

solidariedade, da ponderação, da proteção dinâmica, como pontos basilares e paritários, 

a fim de que a garantia seja equânime e igualitária à todos os cidadãos.  

Surge a necessidade imperativa ao legislador da positivação de elementos 

conceituais (as vezes nem tanto assim) para enfrentar esse mar de insegurança. Pautam-

se na ideia de que a lei “(…) esteve tradicionalmente sempre ligada à de criação ou de 

revelação do Direito e, de modo directo ou indirecto, a norma, prescrição, regra” 

(MIRANDA, 2007, p.45).  Porém, em razão de suas alterações sociais e delimitativas 
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advindas dos fenómenos da mundialização, identificação, capacitação, onde tecnologias 

e novas tendências dinamizam o viver, ao mesmo tempo em que novas formas de riscos 

e perigos ameaçam a própria vida em sociedade, a exemplo das mudanças climáticas e 

do os conflitos armados, a sociedade atual reclama o insculpimento de leis a fim de que 

os direitos consitutcionalmente consagrados seja efetivados realmente. 

E nesse sentido, se cremos em que o Direito é capaz de solucionar todos os 

problemas,  em havendo omissões legislativas, devem ser integradas com a edição de leis 

por obra do legislador, notadamente quando se reporta ao âmbito e conteúdo dos direitos 

fundamentais sociais, que devem ser configurados pelo legislador na ausência de 

caracterização constitucional dos mesmos pela norma constitucional. Porém, 

 “nenhum legislador é capaz de prever todas as relações da vida 

social merecedoras de tutela jurídica, por mais diligente e precavido que 

seja. Há mesmo situações que são imprevisíveis no momento da 

elaboração da lei, ao lado das que, embora previsíveis, escapam à previsão 

do legislador. Além de que este, em relação a certas questões previstas, 

pode não querer decidir- se a regulá-las directamente, por não se sentir 

habilitado a estabelecer para elas uma disciplina geral e abstracta 

suficientemente definida” (MACHADO, 1990, p. 192).  

 Para Jorge Miranda (2007, p. 245) “A dilatação dos campos, a especialização por 

diversos objetivos e procedimentos e a pulverização decisionista-conduzindo àquilo a que 

se tem chamado inflação legislativa e às leis omnibus, não reforçam a autoridade da lei”, 

porém transferem para a Constituição a função garantística, a fim de sediar e preservar os 

valores. Em caso de ausência total ou parcial da lei, e na falta de adaptação ou 

aperfeiçoamento das leis existentes, teríamos um problema a solucionar juridicamente ou 

legislativamente? Segundo a clássica posição de Canotillho (1941, p. 1035), “esta 

carência ou défice de aperfeiçoamento das leis assumirá particular relevo jurídico-

constitucional quando, da falta de «melhorias» ou «correcções», resultem consequências 

gravosas para a efectivação de direitos fundamentais”. 

Nesse sentido, ao invés da soberania da lei, impõe-se o principio da 

constitucionalidade e implantaram-se sistemas de justiça constitucional. Ao mesmo 

tempo, a globalização e fácil comunicação entre as nações dinamizam as relações 

internacionais, levando a um avanço da aplicação e utilização de normas internacionais 

com a “subordinação das leis às normas de Direito Internacional” (MIRANDA, 2007, p. 

254). Certo é, segundo ele, que “cada norma legal não tem somente de ser captada no 
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conjunto das normas da mesma lei e no conjunto da ordem legislativa; tem outrossim de 

se considerar no contexto da ordem constitucional; e isso tanto mais quanto se tem 

dilatado no século XX, a esfera de ação deste como centro de energias dinamizadoras das 

demais normas da ordem jurídica positiva”(MIRANDA, Idem, p. 454).  Desta feita, as 

tendências apresentam-se, segundo o autor, no sentido de “descentralização de poderes 

normativos, de participação e até de contratualização nos procedimentos legislativos e de 

desregulação ou de deslegalização”, o que pode advir à uma nova noção de lei e 

consequentemente de uma teoria normativa. 

 

5 Por uma (Necessária) Juridicidade Contemporânea 

Contemporaneamente, apresenta-se impositivo o desafio no âmbito jurídico, acerca 

de uma juridicidade responsável; eis que a reponsabilidade é imprescindível para a 

elaboração de uma teoria inovadora e que pontue a realidade social de forma objetiva, ao 

mesmo tempo, que deverá estabelecer a sua legitimação moral e jurídica (BARRETO, 

2010, p. 165-166). O cuidado completa a justiça, sob uma perspectiva de ética, sendo, 

pois, contínuo  o intercâmbio entre a ética e o saber, o que implica no reconhecimento e 

no desenvolvimento de uma “ética de cuidado” (BOFF, 1999, p.134). E falar em cuidado, 

impende a análise do critério balizador do agir cuidadoso, ou seja, a responsabilidade da 

ação/omissão, que abarca a atitude humana global, compreendendo-se o ser humano 

“numa rede de interdependências bióticas, sociais” (JUNGES, 2010, p. 80) e jurídicas, 

das quais depende o crescimento e desenvolvimento normatizado da vida e relações 

sociais.  

A busca por um liame conceitual, capaz de justificar racionalmente a 

complementaridade entre a ética e o direito, é também um dos objetivos da atualidade. 

Para tanto, possível considerarmos o instituo da responsabilidade, como sendo o 

“conceito basilar e integrador das duas áreas normativas, eis que tanto na ética, quanto no 

direito é, precisamente, a responsabilidade que objetiva e formaliza os conceitos de 

regulação e de liberdade” (BARRETO, 2010, p.2). Estamos diante de um novo momento 

onde há eminente necessidade de revermos posturas e assumirmos a responsabilidade 

para com o futuro. 

Diante da consideração desta dimensão de responsabilidade, podemos auferir 

que esta para com a normatização, indubitavelmente encontra-se consagrada desde o agir 

estatal, e vem encartada como forma de delinear a ética, que, sendo um produto da 

ação/omissão humana, deve ser consagrada no agir e no considerar a globalização das 
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relações e situações atuais. E neste sentido, insta referendar a doutrina constitucional 

contemporânea detentora de caráter compromissário com a eficácia dos direitos 

fundamentais, ao assegurar que a dignidade da pessoa humana é que confere uma unidade 

de sentido ao sistema de direitos fundamentais, fazendo da pessoa humana fundamento 

da Sociedade e do Estado (MIRANDA, 1998, p. 128). Assim, um modelo político de 

Estado Constitucional, consagrador de direitos humanos, fundamentado em parâmetros 

éticos e responsáveis, deve ser fulcrado na edificação de uma democracia humana, 

permitindo uma garantia jurídico-constitucional eficaz dos direitos fundamentais 

inerentes ao ser humano, num processo contínuo, enfrentando diuturnamente os desafios 

e ameaças aos direitos aos mesmos, estando sempre aberto ao serviço de atualização do 

homem enquanto pessoa humana, digno de direitos (OTERO, 2009, p. 25). 

A emergência de se ter do indivíduo como sujeito de direitos no espaço 

supranacional, à medida que o cosmopolitismo supera a consideração dos sujeitos 

coletivos do direito internacional para dar status legal aos sujeitos individuais, 

justificando-lhes a participação como membros de uma associação de cidadãos mundiais, 

é o principal aspecto do direito cosmopolita. Desta feita, perfeitamente plausível 

asseverar um contexto em que haja um constitucionalismo transnacional, com integrações 

econômicas e políticas em espaços supranacionais, numa espécie de 

interconstitucionalidade, embora, reconheçamos, ainda encontre no Estado o seu 

referencial típico de elaboração jurídica e teórica. Não obstante, já existem ventos a favor 

e discussões a cerca da necessidade ou não de uma Constituição Global, ainda sem 

respostas satisfatórias dentro do modelo positivista. 

Em um quadro tão complexo, é preciso firmar posição de que a validade das 

normas constitucionais escritas nunca pode deixar de envolver a conformidade do seu 

conteúdo com os postulados da justiça próprios de uma sociedade cuja ordenação se 

encontra fundada na dignidade da pessoa humana e ao serviço de cada pessoa, sob pena 

de inconstitucionalidade de tais normas integrantes da Constituição escrita. Neste sentido, 

absoluta é a materialização normativa de uma ordem justa ao serviço da pessoa humana 

e da sua inalienável dignidade (OTERO, 2009, p.22). E sob este aspecto deve o Poder 

Público agir, seja legislando, administrando ou julgando. Ou corremos o sério risco de 

retrocessos na área dos direitos sociais, ao gosto do capitalismo global, do direito penal 

do inimigo, de radicalismos religiosos e das teorias absolutistas e totalitárias que, ainda 

neste século, nos assombram. 
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A natureza consubstanciada como meio de vida no qual e a partir do qual o 

desenvolvimento é galgado, necessita para o gerenciamento deste “evoluir” e dos riscos 

daí advindos, de uma forma integrada de atuação de seus entes e agentes. O que se dará 

através da integração de todas as vertentes estatais, cidadãos, terceiro setor, e em conjunto 

com a atuação dos variados ramos do Direito. Inclusive através de “normas programáticas 

transportam princípios conformadores e dinamizadores da Constituição”, o que as faz 

suscetíveis de serem “trazidas à colação no momento da concretização” 

(CANOTILHO,1941, p. 474-475). 

Notadamente, “a racionalidade ditada pelo individualismo e pela lógica de 

apropriação representa um obstáculo para o reconhecimento do valor intrínseco daquilo 

que não tenha utilidade imediata para o homem” (MAIA, 2010, p. 622), fator que 

impediria a recuperação integral da degradação das características essenciais dos sistemas 

jurídicos. Enveredam-se as garantias para uma evolução humana associada à 

sustentabilidade e à preservação do homem e da natureza. Estas devem encontrar sua 

efetivação do e pelo Estado, que assume seu papel norteador ao balizar princípios e 

normas constitucionais a partir dos quais se perfazem valores e formas de proteção social 

hodiernamente circundada e perpassada por riscos, aqui assinalados sob a caracterização 

social. 

Para tanto, deve-se ter presente a função integrativa e de abertura operacional do 

sistema jurídico com os demais sistemas políticos, no que tange à democratização, tudo 

de forma a contribuir para a edificação de maneiras capazes de atenuar os efeitos 

colaterais da sociedade de risco (CARVALHO, 2008, B, p. 2) ao mesmo tempo em que 

se obtenha um ambiente globalmente equilibrado. Nesta ambiência, para que haja 

equilíbrio no agir estatal ante tais situações, o gerenciamento dos riscos e a 

proporcionalidade, aliada à preservação do conteúdo do direito enquanto “faculdade ou 

feixe de faculdades destinadas à obtenção e à fruição do bem jurídico que a subjaz” 

(MIRANDA, 2010, p. 497), devem ser o móvel do Poder Público, inclusive na tomada 

de decisões. Tudo feito com base numa legislação propulsora e vanguardista, calcada nos 

ditames da dignidade da pessoa humana e na busca por um desenvolvimento 

intergeracional e sustentável. 

Outroraenfrentamos as contingências percebidas pelo modelo de Estado Social 

quando confrontado pela exclusão social disseminada na modernidade. Em face de tal 

quadro, impôs-se uma reformulação do papel do Estado e a reconvocação da sociedade 

civil para assumir a parcela de responsabilidade que lhe incumbia pelo sucesso e coesão 
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interindividuais (NABAIS, 2007, p. 139-142). Um viver responsável é pois possível e 

mais pautável que a busca de positivação de todo e qualquer dano eminente e futurista. 

É necessário pensar em novos tipos de direitos que surjam em paralelo ao Estado, 

na globalização (TEUBNER, 1999, s.p.). A estes “necessitam-se acrescentar à dogmática 

jurídica mecanismos paraestatais” [...] ao mesmo tempo em “que permitam a influência 

de [...], de outras estruturas, de uma diversidade social maior, para se poder auto-

reproduzir o Direito a partir de critério mais abrangente, estruturalmente aberto para uma 

diversidade cultural.” (ROCHA, 2009, p.149). As transformações que antes aconteciam 

em um século, agora mal esperam uma década. 

 Contudo, urge o pensamento acerca da integração do Estado em comunidades 

jurídicas supranacionais e a sua vinculação a instituições internacionais de cariz inter-

governamental, instituídas com o propósito de combater e dar resposta a alguns desafios 

da pós-modernidade. Principalmente em áreas como a protecção do ambiente, dos direitos 

humanos ou mesmo da regulação económica, permite que a esfera jurídica passe a 

coabitar com esferas sobrepostas de normatividade superestadual, disciplinadora das 

relações jurídicas no espaço nacional, criando um espaço de Direito com várias facetas e, 

consequentemente, mais abrangente (SILVA, 2011, p.130-131). O Estado deve intervir 

para solucionar conflitos entre direitos fundamentais, sociais e direito de terceiros, com 

propostas à evolução constitucional e à revalorização do papel do Exceutivo e da 

Administração nos quadros do Estado de Direito Democrático. (NOVAIS, 2010, p. 859-

862). 

O esforço deve emprender-se para a ponderação acerca da abertura do sistema 

constitucional, especialmente, em face ao fenômeno da globalização. Este teria como 

norte uma maior angariação do conteúdo constitucional e da forma efetiva de atuação e 

consecução de direitos, demonstrando-se como um dos apontamentos hodiernos e 

consubstanciadores de uma real ascensão aos direitos e liberdades individuais e sociais, 

na exata proporção que estes encontrem-se delimitados na Constituição ou juspositivados. 

O prisma é, pois, uma juridicidade integrativa, regulamentada prioritariamente pela carta 

constitucional, elevada em sua conjugação com a normatização internacional, aliada à 

ética e responsabilidade, que se completam com a consciência que se deve ter pelas 

pessoas, pelo todo, pelo planeta, eis que a globalização oportuniza formas de povos e 

culturas se encontrarem, o que demanda um “diálogo jurídico, político, intercultural e 

ético” (JUNGES, 2010, p. 118).  
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5 Considerações Finais 

Aliados ao desenvolvimento como característica inerente ao ser humano, a busca 

pela sobrevivência e o desenvolvimento de melhorias condições, são denotadas nas 

sociedades hodiernas intervenientes no ambiente e nos processos naturais, seguindo 

objetivos e modelos próprios.  

Atitudes humanas responsáveis, em uníssono à consagração da dignidade e de 

uma ética ambiental e de compreensão, aliadas à edificação de um atuar judicial 

criterioso, são indispensáveis para que se enriqueça e dinamize a unidade entre cidade e 

humanidade, num mútuo amparo e acolhimento, representativos de desenvolvimento 

somado à evolução e ao bem comum. 

Inexorável a construção da pontuação jurídica perpassada por ditames 

constitucionais e principiológicos que impõem os limites de intervenção no meio 

ambiente, coibindo abusos, e consagrando o ideário social e jurídico, interno e 

internacional, como corolário lógico da perpetração da dignidade da pessoa humana, 

critério fundamental ao desenvolvimento e instituição do Direito como representativo de 

desenvolvimento aliado à evolução e ao bem comum.  
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Introdução 

 
 
A pesquisa em questão consiste na abordagem da relevância do 

contrato na prática de doação temporária do útero, tal como a 

interdisciplinaridade da temática e a complexidade que ela acomete. Esta 

prática, propiciada pelo avanço das técnicas de reprodução humana 

medicamente assistida, é um acordo estabelecido entre duas partes: os 

solicitantes – um casal ou uma mulher impossibilitado(a) de gerar filhos – e a 

mulher portadora que cede o próprio útero pactuando um acordo com a outra 

parte objetivando a concretização do projeto familiar do(s) solicitante(s), a fim de 

dar continuidade a sua linhagem hereditária daquela família. 
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A referida prática não dispõe de previsão legal específica, sendo que a 

única regulamentação existente é a da Resolução 2.121/2015 do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), que trata apenas de aspectos e conduta ética da 

classe médica na utilização das técnicas de reprodução humana medicamente 

assistida, não tendo força de lei, portanto pode ser incapaz de controlar as 

consequências jurídicas provenientes da utilização da prática, inexistindo 

qualquer tipo de sanção prevista para as possibilidades de descumprimento do 

contrato – que habitualmente é verbal – pelas partes. No entanto, a Resolução 

do CFM em questão é o que tem oferecido amparo aos magistrados e aos 

tribunais, assim como os costumes, a analogia e os princípios gerais de direito 

(art. 4º, LINDB1171), para julgarem e resolverem conflitos de interesses nos casos 

concretos que lhe são apresentados.  

Ante o exposto, necessária se faz a celebração de um contrato, dispondo 

de termos claros, como instrumento capaz de resguardar os direitos e 

obrigações estabelecidos entre as partes envolvidas, tendo em vista as 

situações adversas que podem suceder, ameaçando o cumprimento do que foi 

pactuado em função de conflitos de interesses. 

Assim, em um primeiro instante, será abordada a caracterização da 

doação temporária do útero, seguida da interdisciplinaridade que o procedimento 

acomete e, por último, a relevância da elaboração de contrato, demonstrando 

que o objeto da relação contratual não é a vida da criança, mas o procedimento 

da cessão temporária do útero. 

Para tanto, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

baseada em análise qualitativa de cunho exploratório, utilizando artigos 

científicos jurídicos de estudiosos do tema, assim como nos principais bancos 

de dados disponíveis e pesquisa bibliográfica em autores contemporâneos. 

 

2 Aspectos da doação temporária do útero 

 

Usualmente (ou popularmente) conhecida no Brasil como “barriga de 

aluguel”, a doação temporária do útero:  

                                                        
1171 Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro). 
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[...] consiste no recurso de transposição da gestação da 
‘doadora’ do material genético para outra mulher, cuja tarefa 
cinge-se ao desenvolvimento do embrião em seu ventre, 
propiciando a superação de problemas como ausência, 
malformação ou anomalias uterinas (GONÇALVES, 2012, p. 
24). 

 

Imperioso esclarecer que a denominação “maternidade de substituição” 

não será empregada neste artigo, optando-se por fazer uso da expressão 

“doação temporária do útero”, por ser mais compatível com o que se pretende, 

pois a maternidade será conferida à mulher que idealizou o projeto parental e 

não àquela que se submete a gestar. 

O termo doação temporária do útero tem sido usado tanto para casos 

sem ônus, por meio das expressões “barriga solidária”, “cessão temporária do 

útero”, “maternidade sub-rogada”, “gestação de substituição”, dentre outras, 

como com ônus – a popular “barriga de aluguel”. Entretanto, cabe ressaltar que 

esta última expressão não é bem aceita e refutada por muitos pesquisadores e 

doutrinadores, por atribuir sentido mercantil à prática, associada à noção de 

exploração do corpo da mulher, pressupondo contraprestação e remuneração, 

prática não aprovada pelo Direito no Brasil.  

Nessa linha de intelecção, Lima Neto, ao tratar deste tema, diz o que 

termo “maternidade substituta” utilizado por ele, ou equivalente útero de 

substituição, geralmente é usado “quando decorrente de um contrato de 

gestação, mesmo sabendo que a mulher gestante não é substituta, mas a 

verdadeira mãe.” O autor explica que esses termos no cotidiano da nossa 

sociedade resultaram por serem “traduzidos por ‘barriga de aluguel’, expressão 

que, com todas as suas impropriedades, inclusive anatômicas e fisiológicas, é a 

que permite ao grande público entender sobre o que se fala quando alguém se 

utiliza daqueles termos.” Lembrando que, no Brasil, é proibida a comercialização 

dessa prática (LIMA NETO, 2001, p. 126), conforme se depreende da própria 

Constituição Federal vigente. 

Assim, a Carta Magna prevê no § 4º do artigo 199 que: 

 

A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 
remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo 
vedado todo tipo de comercialização (BRASIL, 1988). 
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A prática da doação temporária do útero apresenta-se como um 

desdobramento das técnicas de reprodução humana medicamente assistida que 

não pressupõe o ato sexual, podendo envolver fecundação homóloga ou 

heteróloga ou, até mesmo, a post mortem. Realiza-se através de um acordo 

celebrado entre o(s) solicitante(s) – mulher ou casal (hetero/homoafetivo) - e a 

mulher portadora, oferecendo uma alternativa àquele(s) impossibilitados de 

terem filhos de forma natural, ao ceder seu próprio útero. Diante disso, o casal 

realiza o projeto familiar a partir daquela relação jurídica que se estabelece entre 

as partes.  

Neste contexto, o bebê pode ser fruto da fertilização do óvulo da mulher 

solicitante, assim como de uma terceira mulher com ulterior implantação no útero 

da portadora e, também, da própria gestante. Neste caso,  

 

O questionamento sobre a filiação paterna e materna obrigou a 
sociedade a exercer um controle mais efetivo sobre a nova 
realidade. [...]. Os laços tradicionais que uniam o casal à criança 
estão completamente alterados. Assim como a criança pode ter 
três pais (o doador do esperma, o pai adotivo, o marido da mãe) 
pode igualmente ter três mães (a mãe biológica, a mãe 
portadora e a mãe de recepção) (LEITE, 1995, p. 201).  
 

No que tange à questão da maternidade, Maria Berenice Dias relata que, 

historicamente, tanto a doutrina quanto a jurisprudência brasileira tomava como 

base a presunção da máxima - “a mãe é sempre certa” - uma vez que tal 

determinação se dava pela gravidez e pelo parto naturalmente. Todavia, “ante a 

possibilidade da gravidez por substituição, essa presunção deixa de prosperar 

totalmente, impondo-se novos critérios de aferição da maternidade” (DIAS, 2010, 

p. 333). 

Neste sentido, necessário esclarecer que não será possível se valer 

dessa técnica excepcional a mulher que pretender por uma mera questão de 

vaidade - caso daquela que não quer engravidar por questões estéticas ou por 

causar desconforto ou, até mesmo, por questões profissionais -, devendo ser 

refutada qualquer manifestação com esta finalidade. A indicação deve ser 

justificada, unicamente, por motivos médicos, conforme explica Silvia da Cunha 

Fernandes: 
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[...] as indicações médicas para a utilização dessa técnica são 
as seguintes: infertilidade vinculada à ausência de útero, 
patologia uterina de qualquer tratamento cirúrgico, 
contraindicações médicas a uma eventual gravidez decorrente 
de insuficiência renal severa ou diabetes grave insulino-
dependentes (FERNANDES, 2003, p. 100). 

 
 

Mesmo que por indicação médica, a gestação em útero alheio pode 

causar estranheza, num primeiro instante; entretanto, essa noção não é recente, 

a própria Bíblia traz passagens que revelam “curas” realizadas por Deus, de 

homens e mulheres nascidos inférteis, como também de mulheres que 

engravidaram “extemporaneamente”, como o caso de Maria. Relatos bíblicos 

apontam as bênçãos concedidas a mulheres estéreis que foram atendidas em 

suas preces e tiveram filhos, conforme Salmo 113:9 – “Faz que a mulher estéril 

viva em família e seja alegre mãe de filhos” (MOURA; SOUZA; SCHEFFER, 

2009, p. 29). Um dos casos mais divulgados é o de Sara, que engravidou aos 90 

anos de idade. Traz a Bíblia: “E Sarai, mulher de Abrão não lhe deu filhos [...]” 

(GÊNESIS, 15:1). Diante disso, Sarai, irrequieta pela realização da jura de que 

Deus lhes mandaria um filho, adiantou-se oferecendo sua serva egípcia Agar a 

Abrão, dizendo-lhe: “[...] eis que o Senhor me tem impedido de gerar; entra, pois, 

à minha serva; porventura terei filhos dela” (GÊNESIS, 16:2, 1995, p. 16). Raquel 

valeu-se da mesma conduta, que de forma assemelhada não podia ter filhos, 

realizando o seu desejo de tê-los por intermédio de sua serva Bila. 

No caso de Raquel, não se vendo na condição de ter filhos, nasce então 

Dan: 

 

Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua 
irmã, e disse a Jacó: ‘Dá-me filhos, senão eu morro!’. 
Encolerizou-se Jacó contra Raquel e disse: ‘Porventura estou 
em lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre?’. Mas ela 
respondeu: ‘Aqui tens minha criada Balá. Une-te a ela. Que ela 
dê a luz sobre meus joelhos, e assim por meio dela terei filhos’. 
Entregou-lhe, pois, sua criada Balá por mulher, e Jacó uniu-se a 
ela. Balá concebeu e deu a luz à um filho a Jacó. Então Raquel 
exclamou: ‘Deus fez-me justiça e escutou minha voz, dando-me 
um filho’. Por isso chamou-o Dan (GÊNESIS, 30, 1-6, 2008, p. 
77). 
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Muitos casais da atualidade enfrentam situações angustiantes que em 

nada diferem daquelas vividas pelos casais da Antiguidade, semelhantes às 

aflições pelas quais passaram Sara e Raquel, na tentativa de realizar o sonho 

de se ter filhos e dar concretização ao tão almejado projeto parental. 

Hodiernamente, o avanço das tecnologias, na área das ciências médicas, mais 

precisamente no campo da genética e as consequentes técnicas de reprodução 

humana medicamente assistida permitem que a realização deste projeto se torne 

cada vez mais plausível, sem a existência de relação sexual entre o homem do 

casal solicitante e a mulher receptora do material genético. 

Esses relatos demonstram efetivamente que, desde os tempos bíblicos, 

o homem já pensava na possibilidade de fecundação sem intermédio do ato 

sexual. No entanto, por não existir recursos científicos, a infertilidade era 

associada à punição divina contra a mulher, em função de algum mal causado 

ou ainda em consequência de uma maldição, uma vez que impossibilitava os 

reis de perpetuarem sua dinastia. Somente muito tempo depois, essas visões 

populares foram dando lugar à ocorrência fisiológica, apartando sua causa de 

razões místicas (GONÇALVES, 2012).  

A partir do exposto, Pisetta (2014) explica que, ao contrário da 

fertilidade, a esterilidade/infertilidade sempre foi vista de maneira negativa. Esta 

era considerada como uma maldição proveniente da cólera dos antepassados 

ou da influência das bruxas ou dos desígnios divinos. A mulher estéril era vista 

como um ser maldito e, por isso, banida do convívio social.  

Por outro lado, a fecundidade era tida como grande benevolência, pois “à 

chegada dos filhos sempre foram vinculadas as noções de fortuna, riqueza, 

prazer, alegria, fartura, privilégio e dádiva divina” (LEITE, 1995, p. 17). 

As três possibilidades de doação temporária do útero de apresentam-se 

elucidadas por Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

 
(a) A ‘maternidade de substituição’, que envolve o embrião 
resultante de óvulo e de espermatozoide do casal, com sua 
implantação no corpo de outra mulher que não aquela que 
deseja a maternidade e forneceu seu óvulo;  
(b) A ‘maternidade de substituição’ que se relaciona ao óvulo e 
à gravidez da mulher que não quer ser mãe da criança, mas 
empresta seu corpo gratuitamente para gestar o embrião, e se 
compromete a entregar a criança ao casal solicitante, sendo que 
o sêmen utilizado na procriação foi o do marido que resolveu, 
juntamente com sua esposa, efetivar o projeto parental;  
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(c) A ‘maternidade de substituição’ que consiste no embrião 
formado a partir da união de óvulo da própria mulher que 
engravida e de espermatozoide de doador, com o compromisso 
da mulher de entregar a criança ao casal que não contribuiu, por 
sua vez, com material fecundante (GAMA, 2008, p. 374). 
 
 

Como se pode observar, os progressos das ciências são tão evidentes, 

sendo possível alcançar objetivos dessa natureza com êxito. Neste sentido, 

Rodrigo da Cunha Pereira expõe:  

 

O método DNA desviou o eixo da investigação de paternidade, 
que era na verdade uma inquisição sobre a moral sexual da mãe, 
para uma questão científica. A biotecnologia abriu a 
possibilidade de inseminações artificiais homólogas e 
heterólogas. Todas essas tecnologias, associadas ao discurso 
psicanalítico, filosófico e jurídico, nos remetem hoje à 
compreensão de que filiação, paternidade e maternidade são 
funções exercidas (PEREIRA, 2012, p. 01). 
 
 

A possibilidade de homens e mulheres realizarem o sonho da 

paternidade/maternidade, por meio da gravidez em útero de substituição, é uma 

das situações sobre a qual ainda existe preconceito e, atrelada ao 

convencionalismo, dificulta o progresso das relações jurídicas que se 

estabelecem a partir dessa prática, conforme analisa Rodrigo da Cunha:  

 

No século XIX, a medicina já havia desvendado os mistérios da 
concepção e ultrapassou concepções morais e teorias místicas 
e míticas sobre infertilidade. Foi assim que surgiu a Resolução 
1.957/10 do Conselho Federal de Medicina estabelecendo 
regras para a gestação de substituição e doação temporária de 
útero (PEREIRA, 2012, p. 01). 
 
 

A referida Resolução do CFM, primeira edição de sua atual versão - a 

de nº 2.121/2015, estabelece regras deontológicas para uso das técnicas de 

reprodução medicamente assistidas, não havendo qualquer tipo de sanção 

prevista para as hipóteses de descumprimento. De certa forma, permanecem por 

inviabilizar algumas mulheres de serem mães por este acesso, cerceando seus 

direitos de escolha, ao estabelecer algumas normas restritivas, tais como: limite 

de parentesco consanguíneo de até o quarto grau entre quem ceder o útero e 

quem idealizar o projeto parental; idade máxima de 50 anos das candidatas à 
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gestação, mas há possibilidade de exceções desde que permitida pelo médico; 

idade limite de 35 anos para a mulher e de 50 para o homem, no caso de doação 

de gametas (óvulos/espermatozoides) e, além disso, a vedação da onerosidade 

do ato.  

Constata-se que a legislação brasileira ainda não conseguiu acompanhar 

a rápida evolução da ciência médica para utilização das novas tecnologias 

reprodutivas, verificando-se uma verdadeira lacuna da lei. Segundo Cunha 

(2012, p. 01), observa-se que já é fato consumado a normatização dessa 

matéria, em diversos países, “a exemplo dos Estados Unidos, Israel, Austrália, 

Bélgica, Dinamarca, Grã-Bretanha, Grécia, Holanda, Israel, Índia, Rússia e 

Ucrânia”. No Brasil, entretanto, ainda se encontra sem regulamentação jurídica, 

sendo o tema tratado pela Resolução nº 2.121/2015 do Conselho Federal de 

Medicina, sendo um instrumento legítimo que tem sido utilizado para dar 

sustentação às decisões no Judiciário 

Nesse contexto, se faz imperativa uma lei específica capaz de disciplinar 

esse assunto. Enquanto isto não ocorre, o ajuste entre as partes mediante 

contrato com base na Resolução do CFM torna-se imprescindível, tendo em vista 

a importância e a seriedade que a prática demanda, além dos efeitos que 

decorrem dessa relação jurídica. 

 

3 A relevância do contrato de doação temporária do útero 

 

A despeito de alguns de problemas que podem advir da doação 

temporária do útero, nos parece haver uma unanimidade em torno da questão 

da dignidade da pessoa humana. No Brasil, conforme mencionado, vários 

doutrinadores fazem referência ao útero de substituição usando diferentes 

expressões no tratamento desta temática. Com relação aos contratos firmados 

entre pessoas solicitantes e às cedentes, doutrinadores ao definirem esse tipo 

de contrato, como Silva, fazem uma definição clara. Para ele, “a maternidade por 

substituição é o acordo em que uma mulher aceita engravidar com o objetivo de 

gerar e dar à luz uma criança que será criada por outra mulher. Tal acordo recebe 

a denominação de contrato de gestação” (SILVA, 2015, p. 698). 

Nesta perspectiva, o fato de não existir legislação específica para 

disciplinar a prática da doação temporária do útero traz instabilidade e 
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insegurança jurídica para as partes, pois as disposições contidas na Resolução 

do CFM nº 2.121/2015 são insuficientes para regulamentar os diversos 

desdobramentos e responsabilidades decorrentes dessa relação contratual, 

visto que a mesma não tem força de lei. 

Diante disso, faz-se necessária uma lei específica que deverá ter como 

cerne o princípio da dignidade da pessoa humana, valor supremo da 

Constituição Federal de 1988, pois a omissão legislativa não poderá cercear as 

pessoas, impossibilitando-as ao exercício do direito ao planejamento familiar 

previsto no artigo 226, § 7º da CRFB/1988 e no artigo 1.565, § 2º do Livro de 

Família do CC/2002, que preconiza o seguinte: “O planejamento familiar é de 

livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por 

parte de instituições privadas ou públicas”. Pela dicção desse artigo, o casal é 

livre para o planejamento familiar, sendo que a lei deve dar amparo a essa 

decisão. 

Dessa maneira, tornar-se-á importante a regulamentação das técnicas 

de reprodução humana medicamente assistida, especificamente da doação 

temporária do útero, por meio de contrato, em que todos expressem o seu 

consentimento para a realização do procedimento, estabelecendo-se 

delimitações inequívocas, a fim de proteger os direitos e deveres das partes 

envolvidas. Além disso, outra medida que também pode obstar futuras 

contendas é o parentesco entre a mulher solicitante e a mulher portadora, 

conforme recomendado pela Resolução nº 2.121/2015 do CFM. 

Neste sentido, Silvio de Salvo Venosa avalia essa prática de reprodução 

humana medicamente assistida, ao relatar que: 

 

O embrião de um casal pode ser transferido para o útero de outra 
mulher, para possibilitar a gestação, impossível ou difícil na mãe 
biológica. Esse fenômeno traz à baila a questão ética, moral e 
jurídica das mães de aluguel ou mãe sub-rogada, conforme 
estas aceitem o encargo sob pagamento ou sob motivos 
altruístas. Essa matéria traz à baila a discussão sobre a 
declaração de maternidade ao lado da paternidade que a 
legislação também não contempla, colocando mais uma vez na 
berlinda o princípio mater est. Importa saber, em cada caso, se 
houve o consentimento da mulher que cedeu o útero e se 
reconheceu a maternidade alheia (VENOSA, 2006, p. 273-274). 
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A escolha da prática de doação temporária do útero envolve 

determinados riscos, como a possibilidade de a gestante manifestar dificuldades 

no momento do parto, assim como durante a gravidez, não desenvolvendo 

cuidados referentes a sua saúde, que deve ser apta a resguardar uma saudável 

gestação, além do risco de a titular do útero de substituição não executar o que 

foi acordado por meio de seu consentimento, não entregando a criança e a 

probabilidade de a mesma nascer com problemas e ser motivo de rejeição pelas 

partes envolvidas, inclusive pela mulher idealizadora, ocasionando sérios 

conflitos. É incontestável a necessidade de que este ato seja cercado de 

cautelas a fim de que não haja insatisfação da legítima perspectiva das partes.  

Assim, durante a gravidez e principalmente ao seu término, pode-se 

estabelecer conflitos de interesses entre o casal/mulher solicitante e a mulher 

portadora. O conflito de maternidade pode ser positivo ou negativo. Ocorre um 

conflito positivo quando tanto a idealizadora do projeto parental, que pode ser a 

cedente do óvulo ou não, quanto a cedente do útero, também denominada de 

parturiente, apresentam o desejo de assumir a maternidade da criança. Quanto 

ao negativo, ocorre quando tanto a idealizadora da maternidade por útero sub-

rogado (a solicitante), quanto a cedente do útero (quem empresta ou aluga o 

útero) optam, simultaneamente, por negar a maternidade à criança gerada, 

idealizada por uma pessoa, e gestada por outra (SILVA, 2015). 

Na ocorrência de conflitos, uma vez não tendo lei específica que 

discipline a matéria, a Resolução do CFM apenas normatiza conduta médica, 

sob o ponto de vista ético, e quando necessário, serve de sustentação para as 

decisões, quando as partes envolvidas buscam soluções no judiciário. 

No entanto, em 14 de março de 2016, o Conselho Nacional de Justiça, no 

uso de suas atribuições, editou o Provimento nº 52, ao resolver sobre as 

questões de “registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos 

havidos por reprodução assistida” (CNJ, 2016, p. 1). Pautado na Constituição 

Federal/1988 (art. 227), na Resolução nº 2.121/2015 do CFM e em outros 

documentos, o Provimento veda a todos os Cartórios de Registro Civil qualquer 

negativa de emissão de certidão de nascimento de crianças havidas por 

reprodução assistida, independente de serem filhos de casais hetero ou de 
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homoafetivos. Pelo menos com relação a essa matéria, uma solução foi posta a 

termo, o que possivelmente reduzirá o número de ações nos tribunais.  

Não obstante, no que se refere à questão da filiação, não há um 

consenso legal. Pelo costume, a gestação e o parto são decisivos da 

maternidade, pois a criança sairá da maternidade com a Declaração de Nascido 

Vivo em nome da mulher portadora. Como medida profilática, indica-se que o 

casal biológico formalize um contrato e o devido termo de consentimento da 

mulher portadora. No entanto, uma atitude derradeira é se postular uma ação 

judicial baseada no exame de DNA, comprovando que a criança é filha genética 

dos pais biológicos. 

A necessária disciplina do procedimento de útero de substituição através 

de contrato torna-se necessária, haja vista a considerável complexidade do tema 

e a falta de um consenso entre legisladores, inviabilizando-se sua possível 

normatização. Portanto, o respeito e o cumprimento de alguns princípios 

resguardados pela Constituição Federal/1988, como os da dignidade da pessoa 

humana, do melhor interesse da criança, do direito à vida, à liberdade, igualdade, 

intimidade, o direito de procriação e do planejamento familiar, podem assegurar 

o que as partes contratantes necessitam. 

Contudo, sob outros aspectos, entende-se ser necessário um contrato 

entre as partes, em que haja “a fixação de requisitos necessários para a validade 

do ato [...]”, inclusive para fins de responsabilização civil das partes, para que 

seja evitado que ocasionalmente as partes envolvidas (ou uma delas) recusem 

por diferentes motivos a filiação estabelecida (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 

551-552). 

Sob esse ponto de vista, Oliveira e Borges Júnior (2000) citam como 

exemplo um caso de um bebê nascido com microcefalia que foi rejeitado, tão 

logo nasceu, ao mesmo tempo pela mãe portadora e pelos pais biológicos 

(idealizadores). Por esse e outros motivos, segundo Farias e Rosenvald, é que 

devem ser “respeitadas as exigências do Conselho de Medicina” para “se 

conferir a maternidade do nascituro àquela que cedeu o material genético”, no 

caso da própria idealizadora (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 552). 

Neste momento, é interessante também mencionar um caso ocorrido em 

Florianópolis, quando um casal se reportou ao Cartório de Registro Civil para 

registar sua filha, de posse da Declaração de Nascido Vivo, como é exigido por 
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lei (art. 46 da Lei nº 6.015/73) em caso de registro de qualquer criança. A dúvida 

da então Oficiala do referido cartório surgiu quando os pais relataram que aquela 

criança tinha sido gerada em útero de substituição. Suscitada a dúvida se eles 

eram de fato os pais biológicos da criança, a cartorária se reportou ao Ministério 

Público, que entendeu ser perfeitamente legítimo o registro da infante, e remeteu 

os autos à apreciação do Juiz de Direito da Vara de Família, que solicitou exame 

de DNA, uma vez que o casal tinha declarado ser os pais biológicos. Em decisão 

proferida pelo então magistrado, em 09 de agosto de 2010, este entendeu que o 

vínculo da legitimidade ao filho repousa no consentimento expresso dos 

cônjuges. É o que se denomina de “vontade procriante” (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2010, s/p). Significa dizer que o casal manifestou clara e expressamente 

a vontade de assumir as funções inerentes à paternidade e à maternidade da 

criança gerada em útero de substituição.  

Consta nos autos que existe um documento por escritura pública 

apresentado pelo casal, o qual se presume que seja um contrato por escritura 

pública, e com amparo da Resolução do CFM nº 1.358/92 – resolução vigente à 

época, no qual a Oficiala embasou sua dúvida (FOLHA DE SÃO PAULO, 2010, 

s/p) 

Tomando-se como embasamento a Resolução do CFM nº 2.121/2015, 

o contrato não é vedado, tendo em vista que dispõe de um pacto estabelecido 

entre o casal/mulher solicitante e a gestante. É comumente formalizado por meio 

de registro em Cartório de Títulos e Documentos, atestando de alguma maneira 

a realização do compromisso firmado, desde que não haja finalidade lucrativa 

(CFM, 2015). 

De acordo com Venosa (2008, p. 01), “a expansão do fenômeno 

contratual não é somente de ordem quantitativa. Nessas últimas décadas, os 

contratos diversificam-se e especializam-se em multifacetárias modalidades”. E, 

assim, as “estruturas contratuais [...] estão em constante mutação. Os contratos 

mais utilizados vão paulatinamente tornando-se refinados. Alguns resultam de 

uma organização social (...)” (Ibid., p. 03). À vista disso, a evolução dos contratos 

é uma consequência das demandas sociais, estabelecendo-se novos tipos, ou 

até mesmo novos contornos aos já existentes. 

Com relação à matéria em tela, buscou-se no princípio da boa-fé 

objetiva, como regra de conduta nas codificações modernas, os deveres das 
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partes entre os requisitos necessários para a realização do contrato, uma vez 

que o objeto em questão é o “útero substituto”. Sendo assim, o “mais importante, 

porém, do que a descrição da fisionomia do comportamento que normatizam é 

o indagar da função que eles desempenham no âmbito da relação obrigacional” 

(FRADA, 1994, apud FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 154). 

Diante disso, aos deveres de conduta, acrescenta-se os deveres de 

proteção, de cooperação e os de informar ou de esclarecer, mesmo não sendo, 

sua classificação, rigorosamente exata, uma vez que as situações da vida muitas 

vezes demonstram uma conformação híbrida, na qual a ausência de deveres, 

de esclarecimento pode implicar na quebra do dever de lealdade.  

Então, apesar de ser atípico, mas não raro, percebe-se que há 

possibilidade de realizar esse tipo de contrato – doação temporária do útero –, 

dentro dos padrões rígidos e tipificados pelo CC/2002 (Código Civil brasileiro), 

ressaltando que o objeto do contrato sempre será o corpo da mulher portadora 

e não a vida do ser almejado. 

Ainda sobre os requisitos do contrato, Silvio Rodrigues (2002, p. 09) 

assevera que o mesmo se sujeita à participação de, no mínimo, duas partes 

culminando-se por ser uma espécie de negócio jurídico, que ocorre de maneira 

bilateral, visto que advém do resultado do interesse de ambas as partes, 

apresentando deste modo um mútuo consenso. 

No entanto, como regra, o contrato bilateral é oneroso. Além desta 

modalidade de contrato ser uma forma mais segura no que tange o adimple-

mento vinculado à entrega do bebê, visa à garantia da entrega do mesmo, 

permitindo que a gestante tenha uma gratificação financeira pela dedicação, 

zelo, responsabilidade, cuidados, comprometimento referente ao feto e energia 

dedicados no transcorrer de toda a gravidez. Ademais, reforça a necessidade de 

cumprimento do que foi estipulado, na íntegra. Cabe assinalar o entendimento 

de Sergio Gischkow Pereira (1998, p. 72) de que não se admite o debate na 

reprodução humana medicamente assistida, se a cessão do útero for tratada 

como contrato de locação de coisa ou contrato de locação de serviços, tento em 

vista os princípios constitucionais supra mencionados. Diante do exposto, é 

necessário frisar que o objeto do contrato não será a vida da criança, mas o 

procedimento em si. 
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Numa situação de contrato oneroso, há mais garantia no sentido de 

salvaguardar os interesses das partes, se comparado ao contrato gratuito. Nesta 

linha, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald assinalam como contratos 

onerosos os “que geram vantagens e sacrifícios para ambas as partes e gratuitos 

quando uma das partes concede a outra vantagens sem contraprestação, só ela 

se submetendo a um sacrifício patrimonial, enquanto a outra obtém um benefício 

[...]” (FARIAS; ROSENVALD, 2012, p. 257, 259).   

Cabe destacar que o contrato de gestação, tanto gratuito quanto 

oneroso, deverá se atentar para o melhor interesse da criança e atender ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, ambos norteadores da vida em família 

e dos interesses daqueles que buscam o cumprimento do projeto parental em 

útero de substituição. 

Complementar ao contrato, há necessidade do cumprimento do 

consentimento informado, pois apresenta-se como um documento autônomo em 

formulário especial, aplicável aos pacientes inférteis e aos doadores, 

designando-se por completo com a anuência, por escrito, da paciente ou do(a) 

mulher/casal infértil. “Trata-se do formato escrito e concreto do assentimento do 

paciente à adoção de determinada técnica ou procedimento, mediante 

esclarecimento do profissional da medicina”, reforça Cabral (2011, p. 78). Ainda 

que seja permitida a forma verbal dos contratos, a forma escrita, através de uma 

linguagem inequívoca e bem delimitada, se apresenta mais segura na direção 

de se documentar e preservar todos os direitos e deveres assumidos pelas 

partes, assim como a boa-fé, prevista no artigo 422 do Código Civil.  

Imperioso ressaltar que todo e qualquer contrato se baseia na autonomia 

privada, tendo como instrumento propulsor a vontade humana de satisfazer seus 

próprios interesses. De acordo com Tartuce (2007, p. 75), trata-se “do direito 

indeclinável da parte de auto-regulamentar os seus interesses, decorrente da 

dignidade humana.” 

Por fim, no caso do contrato de gestação em útero alheio, é exatamente 

essa vontade autônoma que deve nortear sua confecção, se atendo aos ditames 

dos princípios do Direito, tendo sempre em vista a licitude das cláusulas e a boa-

fé dos contratantes. Assim sendo, mesmo sem um tratamento legal específico, 

a liberdade contratual deve ser utilizada para que se alcance o objetivo do 
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contrato que é regulamentar, ainda que individualmente, o contrato de gestação 

em útero alheio. 

 

Considerações finais 

 

O mundo se transforma e evolui a partir dos avanços tecnológicos e 

científicos das diferentes áreas. Tais avanços podem ser vistos na engenharia 

genética, que tem colocado a humanidade frente a situações inimagináveis, 

desde o início deste terceiro milênio. É incontestável que muitos são os 

benefícios, oportunizando muitas pessoas a realizarem seus mais diversos 

sonhos, como o de ter filhos, conforme o caso da doação temporária do útero. 

Sabe-se, também, que existe um caminho sem volta para tais avanços que 

seguem em ritmo acelerado. No entanto, o Direito não pode se furtar a dirimir os 

conflitos e apontar, por analogia, o caminho mais simples da normatização. 

Percebeu-se, no decorrer deste trabalho, que um dos grandes desafios 

contemporâneos, quanto à reprodução humana assistida é a busca pelo 

controle, limitação e regulamentação do uso da doação temporária do útero, 

tendo em vista que, porventura, pode ensejar várias situações fáticas 

conflituosas. Por esse motivo, faz-se necessária a celebração de um contrato, 

na tentativa de se resguardar ambas as partes. A partir da formalização do 

contrato, deverá ser cumprido tudo o que for acordado entre elas, impedindo que 

haja descumprimento por qualquer delas, protegendo integralmente os 

interesses expressos no contrato. 

No caso de um contrato tão singular quanto o relacionado à gestação 

em útero alheio, toda prudência é imprescindível, levando-se em consideração 

que o manejo correto e sua perfeita confecção evitam pendências jurídicas que 

causariam desgaste e lamentações, no futuro. 

Deve-se ainda frisar que as partes, apesar de livres para escolherem e 

realizarem este tipo de contrato, uma vez que a vontade – autonomia privada - 

é o elemento que impulsiona as relações humanas, não são soberanas para 

utilizarem este negocio jurídico como escudo protetivo para práticas ilícitas. Todo 

ser humano tem o poder de regular seus próprios interesses, mas há de se 

imprimir freios para que essa vontade não ultrapasse nenhum limite do tolerável 

pela ética e pela lei. 
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Diante do exposto, a licitude deve ser a diretriz principal no ato da 

confecção do contrato que delimita o uso da doação temporária do útero, 

delimitando todas as questões relativas ao tema, não possibilitando que seja 

realizado nenhum tipo de prática tortuosa, e, por derradeiro, todos os direitos 

das partes envolvidas serão preservados conduzindo-se ao objetivo principal do 

contrato. 

 

Referências bibliográficas 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.  
 
______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil brasileiro. Brasília, 
2002. 
 
______. Portaria nº 426, de 22 de março de 2005. Setor de Planejamento 
Familiar – UNICEF.  Portal Brasil. Brasil, 2005. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/planejamento-familiar. Acesso em: 21 
mai. 2017. 
 
______. Provimento nº 52, de 14 de março de 2016. Conselho Nacional de 
Justiça. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/6bd953c10912313a24633
f1a1e6535e1.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2017. 

 

______. Resolução nº 2.121, de 16 de abril de 2015. Conselho Federal de 
Medicina. Brasília, 2015. 

 
CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha Menezes. Da boa-fé no direito civil. 
Coimbra: Almedina, 2001. pp. 153-154. 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Famílias. São Paulo: Editora dos 
Tribunais, 2010.  
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil – 
Contratos – teoria geral e contratos em espécie. Salvador: Juspodivm, 2012. 
 
______. Curso de direito civil. Contratos. Teoria geral e contratos em espécie. 
São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
 
______. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
FERNANDES, Silvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida 
e a necessidade de sua regulamentação jurídica. São Paulo: Renovar, 2003.  
 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/6bd953c10912313a24633f1a1e6535e1.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/6bd953c10912313a24633f1a1e6535e1.pdf


784 

 

FOLHA DE SÃO PAULO online. Juiz concede registro de criança nascida por 
inseminação artificial heteróloga em SC. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/783371-juiz-concede-registro-de-
crianca-nascida-por-inseminacao-artificial-heterologa-em-sc.shtml>. Acesso 
em: 05 abr. 2017. 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil – Família. São Paulo: 
Atlas, 2008.  
 
GÊNESIS. Bíblia Sagrada. Traduzida por ALMEIDA, João Ferreira. Sociedade 
Bíblica do Brasil, São Paulo, 1995.  
 
GONÇALVES, Fernando David de Melo. Novos métodos de reprodução 
assistida e consequências jurídicas. Curitiba: Juruá, 2012.  
 
LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos 
médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995. 
 
MOURA, Marisa Decat de; SOUZA, Maria do Carmo Borges de; SCHEFFER, 
Bruno Brum. Reprodução assistida. Um pouco de história. Rev. SBPH, v. 12 n. 
2, Rio de Janeiro, dez., 2009. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rsbph/v12n2/v12n2a04.pdf.> Acesso em: 12 mai. 
2017. 
 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Barriga de aluguel: o corpo como capital. 
IBDFAM, 2012. Disponível em: 
http://www.recivil.com.br/noticias/noticias/view/artigo-barriga-de-aluguel-o-
corpo-como-capital-por-rodrigo-da-cunha-pereira.html. Acesso em: 20 mai. 
2017. 
 
PEREIRA, Sergio Gischkow. Princípios jurídicos da família de nossos dias. 
Diário Oficial de Justiça do RS. 1.358. Editora: Porto Alegre, 1998. 
 
PISSETTA, Francieli. Reprodução assistida homóloga post mortem. 
Aspectos jurídicos sobre a filiação e o direito sucessório. Rio de Janeiro: 
LumenJuris, 2014. 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2002.  
 
SILVA, Américo Luís Martins da Silva. Direito de Família. Uniões conjugais, 
estáveis, instáveis e costumes alternativos. Leme/SP: Editora Cronus, 2015. 
 
TARTUCE, Flávio. Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 2 ed. 
3. vol.  São Paulo: Editora Método, 2007. 
 
VENOSA, Silvio de Salvo. Contratos em espécie. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
______. Direito Civil: Direito de Família. 5. ed. 6. vol. São Paulo: Atlas, 2006. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/783371-juiz-concede-registro-de-crianca-nascida-por-inseminacao-artificial-heterologa-em-sc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/783371-juiz-concede-registro-de-crianca-nascida-por-inseminacao-artificial-heterologa-em-sc.shtml


785 
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Considerações iniciais 

 

A presente exposição traz a debate a mistanásia – denominada pelo Direito 

Comparado de “eutanásia social”, uma realidade que deflagra a morte precoce, de forma 

lenta e miserável da população vulnerável, em razão do mau funcionamento ou mesmo 

inexistência de políticas públicas de saúde destinadas ao atendimento da camada pobre 

da população que depende de forma exclusiva do sistema público de saúde.  

Esta reflexão busca responder à seguinte indagação: de que forma é possível 

enfrentar a prática da mistanásia na América Latina, visando melhorar a saúde da 

população vulnerável? Objetiva-se debater a mistanásia nos países da América Latina, 

rumo a alternativas que possibilitem melhorar as condições de vida e saúde da população 

que depende da saúde pública. 
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Sabe-se que a saúde coletiva e igualitária é um direito de todo cidadão no Estado 

Democrático de Direito, devendo o Poder Público criar mecanismos e desenvolver 

políticas de efetivação desse direito. Além disso, a dignidade da pessoa humana, mais que 

princípio, é um axioma dos Estados democráticos de direito, um valor que se constitui fio 

condutor das relações que se estabelecem entre iguais e que vem sendo prestigiada desde 

a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), passando pela vigente Constituição 

Federal (1988), pela Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos (2005), 

representando uma constante busca por respostas, pelos estudiosos da Bioética, que 

incansavelmente têm procurado uma solução para efetivar o direito à vida digna e seu 

consectário natural, que é a morte igualmente digna, abordando-se as questões de saúde 

pública como elemento importante para o cumprimento dos ideais da dignidade. 

Entretanto, o que se tem constatado é um sistema de saúde inoperante e impotente, fato 

que decorre da ausência de políticas públicas adequadas. 

A mistanásia é a consequência dessas políticas públicas iníquas que provoca a 

morte miserável de milhares de vulneráveis que dependem exclusivamente do sistema de 

saúde pública, sendo que este não oferece leitos hospitalares nem mesmo medicamentos 

indispensáveis nas unidades de atendimento, ocasionando a morte indigna e miserável de 

pessoas que sequer tiveram a oportunidade de serem atendidas por um hospital, ou sendo 

atendidas, vêm a óbito em razão de mau atendimento ou aparelhamento nos hospitais 

públicos. 

O XI Congresso Brasileiro de Bioética foi um evento comemorativo dos 20 anos 

da Sociedade Brasileira de Bioética, realizado em Curitiba, 2015. Entre outras 

proposições relevantes, abordou a temática Bioética e desigualdades, ocasião em que teve 

oportunidade uma profícua reflexão sobre a mistanásia, a vulnerabilidade humana e a 

desigualdade social. Espera-se que neste Congresso de Bioética se tenha oportunidade de 

discutir esse assunto com a devida atenção, a fim de que soluções sejam apontadas no 

sentido de minimizar a ocorrência da morte miserável de vulneráveis nos países latino-

americanos. 

 

 Lineamentos conceituais de “Mistanásia” 

 

Com a evolução da sociedade e do conceito de Eutanásia, surge a expressão 

“Eutanásia Social”: a discussão de uma realidade que tem inquietado a comunidade de 

juristas, biomédicos e estudiosos da Bioética Jurídica: “É neste sentido que a bioética 

latino-americana começou a se preocupar com outro tipo de eutanásia: a eutanásia social. 
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Esta eutanásia social, denominada mistanásia [...]” (PAOLO; RIBAS; PEREIRA, 2006, 

p. 274).  

Os referidos autores explicam que a relação entre eutanásia e mistanásia está no 

resultado, sendo que uma provoca uma morte suave e sem dor e a outra uma morte 

dolorosa e miserável, respectivamente (PAOLO; RIBAS; PEREIRA, 2006, p. 274). 

Leo Pessini destaca que até recentemente, a expressão “eutanásia social” 

designava a morte social causada pela pobreza, violência e desigualdade. Na verdade, 

nada tem de “boa morte”, trata-se de uma “morte infeliz”, considerando-se o neologismo 

de origem grega “misanásia”. É a vida banalizada, “abreviada antes do tempo”, a “morte 

de muitos”, que antes da morte física, praticamente já estão “mortos socialmente”, em 

uma sociedade que descarta pessoas, principalmente as vulneráveis socialmente como 

descarta coisas imprestáveis (PESSINI, 2015a). 

Eutanásia significa uma “boa morte”, digna e indolor, e por não estar em 

consonância com o conceito de “eutanásia social”, prefere-se utilizar a expressão 

“mistanásia”, um neologismo trazido pelo brasileiro Márcio Fabri dos Anjos, composto 

por dois prefixos gregos “mys” (miserável) e “thanatos” (morte), por melhor expressar a 

realidade da morte prematura, em condições indignas, da população vulnerável, em nível 

social, que vem a óbito à margem do atendimento de saúde pública, antes mesmo de ter 

cumprido as etapas do ciclo da existência humana. Assim, mistanásia é uma expressão de 

etimologia grega “mys”, que significa infeliz, ou seja, morte sofrida, antes da hora, 

ocorrendo de forma lenta. Assim, é uma morte que teve como escopo a desigualdade 

social e econômica, e na maioria das vezes ocorre pelo descaso do Poder Público em 

relação à classe pobre da sociedade. Não se pode deixar de analisar que o estudo da 

mistanásia se torna importante pelo fato de a humanidade desejar uma “morte digna” e 

menos sofrida, em atendimento à dignidade da pessoa humana.  

Leo Pessini estuda o conceito de Mistanásia, associando-o à morte “prematura”, 

relacionando-o “à história, à cultura, e à tecnologia médica disponível, às capacidades 

[...] (PESSINI, 2007, p. 60). Ele, como especialista brasileiro do tema, reporta-se à morte 

prematura explicando que a pessoa morre antes de vivenciar os ciclos da vida humana, 

concluindo que “Nos países pobres, essa questão está nas políticas públicas de saúde 

inadequadas e iníquas, com investimentos irrisórios de recursos, que causam a morte no 

nível social de milhares de pessoas” (PESSINI, 2007, p. 60). Em outra obra, ele afirma 

de forma enfática: “Mistanásia significa a morte de pessoas cuja vida não é valorizada, 



788 

 

ocorre nos porões da sociedade, no submundo da violência e do tráfico, por isso são 

desconhecidas, desconsideradas ou até mesmo ocultadas” (PESSINI et.al, 2015, p. 159). 

Então, pode-se caracterizar a Mistanásia como uma forma de morte prematura, 

cruel e miserável da população vulnerável – aquela que não dispõe de condições dignas 

de saúde e de vida, que não possui acesso aos benefícios que a saúde pública oferece ou 

deveria oferecer. Mistanásia, por conseguinte, se configura como um conceito 

inconciliável ao de Eutanásia. 

Para Aline Almeida, a mistanásia é fruto da maldade humana – ainda que não 

premeditada – e que deveria ser evitada, ocorrendo por falta de organização e interesse 

do Poder Público em promover qualidade de vida e saúde aos cidadãos, o que garantiria 

a concretização do direito à dignidade (ALMEIDA, 2000, p. 165). 

A expressão mistanásia foi idealizada por Márcio Fabri dos Anjos, Teólogo da 

Moral e bioeticista brasileiro, no artigo “Eutanásia em chave de libertação”, publicado no 

Boletim ICAPS (Instituto Camiliano de Pastoral da Saúde), em junho de 1989, p.6 

(PESSINI, 2015b). Trata-se de um neologismo proveniente da etimologia grega mys 

(infeliz), thanathos (morte), “significando morte infeliz, miserável, precoce e evitável em 

nível social, coletivo. Trata-se da ‘vida abreviada’ de muitos, em nível social, por causa 

da pobreza, violência, droga, chacinas, falta de infraestrutura e condições mínimas de se 

ter uma vida digna, entre outras causas” (PESSINI, 2015b). 

Mistanásia pode ser conceituada então como morte lenta, cruel e miserável em 

consequência do estado de abandono em que se encontra grande parte da população 

brasileira, ocorrendo, dentre outras situações, por falta de investimentos na saúde de 

enfermos que demandam tratamento prolongado, de elevado custo, o que desestimula o 

Poder Público ao investimento em recursos que visem o retorno dessas pessoas às suas 

atividades laborais. Explica Eduardo Cabette: 

 
Mistanásia, etimologicamente, tem o significado de “morrer como um 

rato”. Traduz o abandono social, econômico, sanitário, higiênico, 

educacional, de saúde e segurança a que se encontram submetidas 

grandes parcelas das populações do mundo, simplesmente morrendo 

pelo descaso e desrespeito dos mais comezinhos Direitos Humanos 

(CABETTE, 2012, p. 31). 

 

 

Infere-se sesse conceito que a morte mistanásica é tão degradante que chega a ser 

semelhante à morte de um rato. 
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Como a mistanásia se manifesta? 

 

É importante trazer à discussão como a Mistanásia se materializa na sociedade, 

como ela se apresenta no cotidiano do cidadão latinoamericano e os malefícios causados 

por condutas mistanásicas. Algumas hipóteses de ocorrência de mistanásia são 

recorrentes nos países da América Latina. Uma delas é aquela em que as pessoas morrem 

nas extensas filas de espera dos grandes hospitais antes mesmo de receberem a qualidade 

de “pacientes”. Essas situações se tornaram recorrentes e têm obrigado os cidadãos a 

ajuizarem ações com o objetivo de obterem, por meio de decisão judicial, medicamentos 

ou prestação de serviços de saúde, que, por lei, deveria ser acessível direta e gratuitamente 

à população, principalmente a carente. Por esse motivo, cresce a incidência do fenômeno 

da judicialização da saúde, obrigando o Judiciário a intervir nas questões em que os 

cidadãos não conseguem acesso a certos medicamentos ou tratamentos por via 

administrativa simplesmente procurando nos órgãos competentes. Os necessitados veem-

se obrigados a movimentarem a máquina estatal do Judiciário, em busca de uma sentença, 

a fim de obterem o recurso de que necessitam para seu tratamento.Comenta, nesse 

sentido, o então presidente da Associação Catarinense de Medicina, Aguinel Bastian 

Junior, um exemplo corriqueiro de mistanásia no Brasil: 

 
O que assistimos nos hospitais públicos de Santa Catarina é o exemplo 

mais concreto e duro de mistanásia: a morte miserável de pessoas 

pobres. O Poder Público não tem o direito de optar, nem a prerrogativa 

de elencar prioridades quando os direitos fundamentais da cidadania 

estão em pauta. É dever do Estado parar tudo em prol das necessidades 

essenciais. Deve suspender campanhas, realocar recursos de 

investimentos de outra ordem, enxugar seus recursos humanos 

administrativos e consequentes cabides de emprego e cumprir a missão 

primeira de um governante democrático: atender o cidadão nas suas 

necessidades mais essenciais: saúde, segurança pública e educação 

(BASTIAN JUNIOR, 2012). 

 

Daniela Arbex Soares, jornalista pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF 

– MG), resgata o episódio de prática mistanásica na História do Brasil contemporâneo: o 

genocídio praticado em um hospital psiquiátrico com a conivência de médicos, 

funcionários e de parcela da sociedade que dizimou cerca de sessenta mil pessoas. Na 

obra, a autora narra investigação constatando crueldades cometidas no nosocômio 

mineiro, onde os recém-chegados tinham os cabelos raspados e eram rebatizados. Os 

pacientes comiam ratos, bebiam água do esgoto e urina, dormiam sobre capim e eram 

espancados. Alguns vinham a óbito em decorrência do frio, fome e doenças. Ela conta 
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que pessoas que sabiam da prática dos atos violentos, ou deles participavam, preferiam 

fingir que o fato não estava acontecendo – uma banalização da violência. No Hospital 

Colônia cerca de 16 pessoas morriam diariamente e os corpos eram vendidos ou 

decompostos em ácido (ARBEX, 2013). 

Eduardo Luiz dos Santos Cabette categoriza a Mistanásia em três grupos. No 

primeiro grupo, encontram-se os cidadãos que por falta de acesso ao atendimento de 

saúde sequer chegam a se tornar pacientes – comum entre os países emergentes ou pouco 

desenvolvidos, pois os doentes não conseguem ingressar no sistema de saúde vigente, 

devido a fatores geográficos, políticos e sociais, como é o caso dos moradores de rua, 

que, “invisíveis”, permanecem à margem da sociedade, uma hipótese de omissão de 

socorro por parte do Poder Público. No segundo, os cidadãos que conseguem ingressar 

numa unidade pública de atendimento, porém em razão do grande número de pacientes e 

da ausência de estrutura adequada não são atendidos. Muitos desistem do tratamento, 

persistindo na doença ou vêm a óbito nos próprios corredores dos hospitais ou nas 

extensas filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) do país. Por vezes são 

atendidos, mas o número insuficiente de leitos ou de aparelhos disponíveis obrigam os 

profissionais da saúde a optarem pelo atendimento aos pacientes que apresentam maior 

viabilidade de recuperação (aqueles que em tese possuem melhores condições de 

sobrevida ou maior expectativa de vida) em detrimento de outros, quando só existe um 

aparelho ou um único médico no atendimento. Na terceira categoria, figuram os cidadãos 

que, embora tenham sido atendidos, vêm a óbito em consequência de erro médico, por 

imprudência ou negligência (CABETTE, 2013).  

Vale destacar que quaisquer formas de Mistanásia são desumanas e cruéis e 

ocorrem diuturnamente em número alarmante no Brasil. Leo Pessini apresenta outra 

hipótese de Mistanásia: as próprias famílias que não são capazes de cuidar de seus idosos 

e enfermos, que já os submeteu à “morte social” antes da “morte física”, o que em alguns 

casos faz com que esses doentes idosos, na solidão e no esquecimento, pedem para 

morrer, quando, na verdade, o que realmente desejam é viver de um modo diferente e 

melhor. O autor enfatiza que “há sempre uma grave acusação ao corpo social, incapaz de 

cumprir seus mais elementares deveres de justiça” (PESSINI citado por VIEIRA, 2012, 

p. 256-257). 

Além das hipóteses enumeradas por Cabette e Pessini, pode-se constatar hoje uma 

hipótese de Mistanásia que vem trazendo sérias consequências à sociedade brasileira 

nesta segunda década do século XXI, que é a deficiência de políticas públicas no que se 
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refere ao efetivo combate e à erradicação de vetores como o Aedes aegypti, o mosquito 

transmissor de dengue, chikungunya, síndrome de Guillain-Barré e febre amarela (esta 

tem provocado a morte de brasileiros em alguns estados da federação em escala que já 

preocupa a sociedade). 

Leo Pessini, Luciana Bertachini, Christian Barchifontaine e Willian Hossne 

trazem alarmantes estatísticas a respeito da ocorrência da Mistanásia na sociedade 

brasileira contemporânea: mortes por depressão; vítimas de homicídio; estupros; uma 

morte a cada dez minutos; 4 mil pessoas encarceradas; inúmeros policiais mortos; o Brasil 

é o 8º país em número absoluto de suicidas (PESSINI et.al, 2015, p. 158). 

 

Necessidade de políticas públicas eficazes para erradicação dos “direitos 

miseráveis” 

 

A saúde é um bem jurídico indispensável à tutela da dignidade da pessoa humana, 

sendo um direito universal e coletivo garantido na Constituição Federal, cabendo ao Pode 

Público desenvolver políticas e mecanismos de proteção protegê-lo todos e um dever do 

Poder Público garantir uma saúde de qualidade, conforme art. 196 da CF, que determina: 

 

 
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, 1988). 

 

 

Percebe-se que as providências são necessárias e urgentes por parte do Poder 

Público: 

 
Assim, a Administração Pública deve desenvolver e adotar políticas 

públicas, sociais e econômicas capazes de garantir a saúde a todos os 

cidadãos, visando reduzir o risco de doenças e promover o bem-estar 

da população, assim como esses serviços devem ser disponibilizados de 

forma justa e igualitária, já que a saúde é direito fundamental social 

assegurado no art. 6º, caput, da vigente CF (SLAIBI, 2014). 

  

 

No mesmo sentido, José Afonso da Silva constata: 

 
Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do 

homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 

desiguais. São, portanto, direitos que se conexionam com o direito da 

igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais 
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na medida em que criam condições materiais mais propícias ao 

auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição 

mais compatível com o exercício efetivo da liberdade (SILVA, 2005, 

p. 286). 

 

 

O direito à saúde é uma prestação positiva do Poder Público que objetiva propiciar 

melhores condições de vida aos vulneráveis a fim de tentar restabelecer a igualdade nas 

situações sociais em que a desigualdade se mostra evidente, já que o direito à igualdade 

é tão importante quanto à saúde, pois ambos possuem índole constitucional. Assim, a 

saúde entendida e reconhecida como um bem indispensável à dignidade da pessoa 

humana, um direito de todos e um dever do Estado, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) conceitua saúde como sendo “o completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença". Nesse diapasão, não basta aos cidadãos a ausência de 

doença, pois o direito à saúde é muito mais amplo, refere-se ao bem-estar físico, mental 

e social das pessoas. 

Na América Latina, o que mais ocorre no que se refere à mistanásia é a omissão 

de socorro por deficiências na estrutura hospitalar, fato que prejudica milhões de doentes 

que sequer chegam a ser atendidos. Os enfermos sofrem pela ausência ou a precariedade 

dos serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar, causando danos irreparáveis à 

sociedade e, em decorrência, sofrimento na espera do atendimento e morte prematura, 

que seriam, em tese, evitáveis (ALMEIDA, 2000, p. 165). 

A má estrutura e os poucos investimento em setores hospitalares acarretam várias 

mortes antes da hora, gerando grande quantidade de mortes miseráveis no país. Márcia 

Mendonça e Marco Antônio Silva que a fome, as condições precárias de moradia, a falta 

de água tratada, a precariedade de saneamento básico, desemprego ou condições de 

trabalho massacrantes, entre outros fatores, contribuem para perpetuar a falta de saúde e 

uma cultura excludente e mortífera (MENDONÇA; SILVA, 2014, p. 178). 

 A Constituição garante o direito ao acesso à saúde pública como uma das 

premissas básicas da cidadania o que impõe ao Estado o dever de implementar políticas 

públicas de saúde e empreender esforços no sentido de socorrer a todos os brasileiros 

que necessitem de atendimento, já que esses cidadãos não têm condições de arcar com 

os gastos de uma saúde de qualidade. Portanto, é imperioso que a Administração 

Pública invista em programas de bem-estar social, saúde e atendimento médico-

hospitalar para que a população carente tenha um tratamento satisfatório. Torna-se 
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necessária a implementação de políticas públicas de saúde e investimento nesse 

importante setor social. 

 

Considerações finais 

 

Mistanásia é um vocábulo cunhado pelo brasileiro Márcio Fabri dos Anjos, de 

etimologia grega, formada por dois radicais significando “morte miserável”, uma forma 

de morrer lenta e dolorosa em consequência de políticas públicas iníquas que provocam 

a morte precoce de milhares de vulneráveis que dependem exclusivamente do sistema de 

saúde pública, por não dispor de atendimento ambulatorial, vagas em leitos hospitalares 

e pela ineficiência nas unidades de atendimento público. Essa forma de morte se dá em 

condições indignas, sem permitir que a pessoa tenha a oportunidade de ser considerada 

paciente, vindo a óbito em razão de mau atendimento ou aparelhamento nos hospitais 

públicos, algumas vezes em extensas filas, às portas dos hospitais. Mistanásia tem sido 

entendida pelo Professor Leo Pessini como a morte de pessoas cuja vida não é valorizada, 

ocorrida nos porões da sociedade, no submundo da violência e do tráfico, sendo 

desconsideradas ou até ocultadas. 

Conforme exposto, a saúde é um bem jurídico essencial à proteção da dignidade 

da pessoa humana, tornando-se um direito universal e coletivo garantido pela vigente 

Constituição Federal, mas que é dever do Pode Público efetivá-la mediante adoção de 

políticas públicas que visem um atendimento de saúde de qualidade a fi de que os 

cidadãos tenham sua dignidade preservada através de saúde pública adequada e eficaz, 

conforme preceitua o art. 196, reduzindo os riscos de doença e facultando acesso 

universal, igualitário e gratuito aos cidadãos que dependam da saúde pública. 

A mistanásia na América Latina tem ocorrido de forma recorrente devido à 

omissão de socorro por deficiências na estrutura hospitalar, fato que que levam a óbito 

milhões de doentes que sequer chegam a ser atendidos. Assim, as pessoas  sofrem pela 

ausência ou a precariedade dos serviços de atendimento ambulatorial e hospitalar, 

tornando-se vítimas de danos irreparáveis, morrendo antes de cumprir o ciclo vital – o 

que seria evitável. 

A Constituição garante o direito ao acesso à saúde pública de forma gratuita como 

uma das principais garantias à cidadania, fato que exige do Estado o dever positivo de 

prestar saúde básica de qualidade, de estabelecer sérias políticas de saneamento básico, 

promover atendimento ambulatorial e hospitalar adequado, oferecer medicamentos aos 

cidadãos que não podem pagar por eles e implementar políticas públicas efetivas de 
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saúde, empreendendo esforços no sentido de socorrer a todos os brasileiros que 

necessitem de atendimento e que dependem da saúde pública para sobreviverem 

dignamente. Nessa linha de intelecção, é indispensável que a Administração Pública se 

empenhe em investir em programas de bem-estar social, saúde e atendimento médico-

hospitalar para que a população vulnerável tenha um tratamento humano e adequado, pois 

somente a implementação de políticas públicas de saúde podem dar a resposta à sociedade 

em relação à erradicação ou pelo menos, a mitigação desse mal que acomete a sociedade 

contemporânea – a mistanásia. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil não foi apenas o primeiro Estado em regime democrático a destituir o Presidente 

da República por meio do processo de impeachment como, quatorze anos após a primeira 

experiência, passou pela segunda e, menos de um ano após o segundo caso, sinaliza para a terceira. 

Em 1993 o então Presidente Fernando Collor de Mello fora destituído do cargo após 

processo que durou menos de três meses. Em 2016, fim semelhante teve a Presidente Dilma Roussef, 

em longo processo que tomou o centro da vida política brasileira por dez meses. Diz-se que o destino 

da segunda fora semelhante ao do primeiro pois sequer pode-se afirmar que fora idêntico, haja vista 

que as sanções aplicadas foram inexplicavelmente, ao menos sob a ótica jurídica, distintas.  

Enquanto Collor, mesmo tendo renunciado ao cargo horas antes de seu julgamento pelo 

Senado Federal, foi condenado à inabilitação para o exercício da função pública por oito anos, 

Roussef fora condenada à perda do cargo, mantendo intacto o exercício dos direitos políticos. 

No momento do fechamento deste artigo, o Presidente Michel Temer encontra-se em meio 

a uma grave crise política, agravada pela recente divulgação de trechos de delação premiada, estando 

pendentes de despacho pelo Presidente da Câmara dos Deputados dezessete pedidos de 

impeachment.1176  

                                                        
1174 Mestrando em Direito e Ciência Jurídica – Especialidade de Direitos Fundamentais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Graduado em Direito pela 

Universidade Federal de Uberlândia. E-mail: tsrocha@gmail.com. 
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E-mail: michelluzadv@hotmail.com. 
1176 Dentre tais pedidos de impeachment, destaque-se o firmado pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, no qual se defende ter o Presidente da República realizado 
condutas caracterizadoras de crime de responsabilidade ao se reunir, fora da agenda pública presidencial, com 
o empresário Joesley Baptista, bem como manter-se omisso quanto às informações tratadas na mesma reunião. 
G1. OAB entrega à Câmara pedido de impeachment de Temer. 2017. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/oab-entrega-pedido-de-impeachment-de-temer-a-camara.ghtml>. 
Acesso em: 20 mai. 2017. 

mailto:tsrocha@gmail.com


797 

 

A responsabilidade do Poder Executivo, que no Brasil já fora classificada por Rui Barbosa 

como não mais que um grifo oriental, assustador na carranca mas com garras inofensivas, sequer 

podendo ser comparada a um canhão de museu, pois nem mesmo valor histórico teria1177, tornou-se 

um espectro a assombrar constantemente os líderes do Poder Executivo Federal. Desde a 

Constituição da República de 1988 (CR/88), mesmo aqueles que concluíram o exercício do mandato 

para o qual eleitos, todos foram, sem exceção, alvos de denúncias de crime de responsabilidade. 

Aquilo que antes era apontado como um elemento exótico e decorativo no 

constitucionalismo pátrio assumiu feições práticas autóctones no Brasil, onde, tal qual o Curupira no 

folclore indígena Tupi, assusta e, por vezes, açoita aqueles que atentam contra os bens por ele 

defendidos1178.  

Indagar sobre os elementos juridicamente relevantes, desde a referida afirmação de Rui 

Barbosa, nos idos anos de 19131179, até a avalanche de denúncias que podem culminar no terceiro 

caso de impeachment de um Presidente da República brasileiro, pouco mais de cem anos depois, 

pode ajudar a melhor compreender a forma pela qual se encaixa no ordenamento jurídico pátrio tal 

responsabilização da posição cimeira do presidencialismo republicano. 

Nesse sentido, o presente estudo perpassou, pelo método comparativo interno, o tratamento 

dedicado pelas Constituições Republicanas brasileiras ao tema da responsabilização política do 

Presidente da República, bem como dos textos legais que regulamentaram tal questão. Foram 

também analisados anais das casas do Congresso Nacional em situações que orbitam a origem da 

atual Lei de Crimes de Responsabilidade (Lei n. 1.079 de 10 de abril de 1950). Na análise da literatura 

sobre o tema, adotou-se o método dedutivo de abordagem, considerando as diversas concepções 

sobre a natureza jurídica do crime de responsabilidade e do processo de impeachment.  

 

 

 

                                                        
 
1177 BARBOSA, Rui. As ruínas da Constituição In: Obras completas de Rui Barbosa. Volume XL, Tomo VI. Trabalhos diversos, 1913. Rio de Janeiro: Fundação Rui Barbosa, 

1991, p. 87. 

1178 Segundo o folclore Tupi, Curupira é um ser com poderes sobrenaturais, protetor da fauna e da flora, que 
possui os pés voltados para as costas e cabelos de fogo. Padre Anchieta relatou, em 1560, que “é coisa 
sabida e pela boca de todos corre que há certos demônios, a que os Brasis chamam curupira, que acometem 
aos índios muitas vezes no mato, dão-lhes de açoites, machucam-nos e matam-nos. São testemunhas disto 
os nossos Irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles”. ANCHIETA, Padre José de. Carta de São 
Vicente de 1560. Caderno n. 7. Série Documentos Históricos. São Paulo: Instituto Florestal do Estado de 
São Paulo, 1997, p. 34. 

1179 Estas conferências foram preparadas por Rui Barbosa para a campanha política e seriam pronunciadas em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Santos e São Paulo, não 

tivesse o autor desistido da candidatura à Presidência da República, em 28 de dezembro de 1913. BARBOSA, Rui. Manifesto à Nação In: Obras completas 

de Rui Barbosa. Volume XL, Tomo VI. Trabalhos diversos, 1913. Rio de Janeiro: Fundação Rui Barbosa, 1991, p. 87. 
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1. O CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA HISTÓRIA 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

Embora surgido no seio do parlamentarismo inglês do século XIV como instrumento de 

responsabilização de agentes públicos por seus ilícitos, o impeachment fora substituído na Inglaterra 

pelo instituto do voto de desconfiança o qual, em linhas gerais, permite ao Parlamento destituir o 

Primeiro-Ministro pela ausência de confiança política, não sendo necessário o cometimento de crime 

de qualquer espécie.1180 

É no presidencialismo estadunidense, desde o início preocupado com o abuso do exercício 

do poder por parte dos líderes políticos, que o impeachment se consagra como instrumento jurídico 

de responsabilização do Presidente da República, bem distante do voto de desconfiança 

parlamentarista. Em que pese o formato do impeachment previsto na Constituição dos Estados 

Unidos da América seja modelo paradigmático às nações presidencialistas da América do Sul, merece 

ser notado que nunca um presidente estadunidense fora destituído por tal procedimento. 

A previsão constitucional sobre o processo de responsabilização do Presidente da República 

pouco se alterou desde a Carta Magna da República de 1891, primeira a prever o regime 

presidencialista, sob influência da Constituição dos Estados Unidos da América, até a Constituição 

de 1988.  

Conforme artigo 54 da Constituição de 1981: “São crimes de responsabilidade os atos do 

Presidente que atentarem contra: 1º) a existência política da União; 2º) a Constituição e a forma do 

Governo federal; 3º) o livre exercício dos Poderes políticos; 4º) o gozo, e exercício legal dos direitos 

políticos ou individuais; 5º) a segurança interna do País; 6º) a probidade da administração; 7º) a guarda 

e emprego constitucional dos dinheiros públicos; 8º) as leis orçamentárias votadas pelo Congresso. § 

1º - Esses delitos serão definidos em lei especial. § 2º - Outra lei regulará a acusação, o processo e o 

julgamento. § 3º - Ambas essas leis serão feitas na primeira sessão do Primeiro Congresso. ” 

A Constituição de 1934, em seu art. 57, manteve a competência de lei para definição dos 

crimes de responsabilidade e acrescentou ao rol do artigo 54 da Constituição anterior, os atos que 

atentassem contra o gozo e o exercício legal dos direitos sociais, ao lado dos já previstos direitos 

políticos e individuais (alínea “d”), além dos atos que atentassem contra o cumprimento das decisões 

judiciárias (alínea “i”).  

O artigo 85 da Constituição de 1937 manteve no âmbito legal a competência para definição 

de crimes de responsabilidade, mas, em linha com seu viés autoritário, reduziu as hipóteses de atos 

capazes de configurar tais crimes àqueles que atentassem contra: a) a existência da União; b) a 

                                                        
1180 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo. Incluindo análises dos casos Collor e Dilma. Curitiba: Juruá Editora, 2016, pp. 23-24. 
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Constituição; c) o livre exercício dos Poderes políticos; d) a probidade administrativa e a guarda e 

emprego dos dinheiros públicos; e) a execução das decisões judiciárias. 

Já a Constituição de 1946, em seu artigo 89, resgata com pequenas mudanças o texto dos 

incisos do artigo 57 da Carta de 1934. Todavia, houve uma alteração digna de destaque: a lesão à 

Constituição Federal, que antes era uma das hipóteses dos incisos, passou a constar no caput do 

artigo como condição geral dos crimes de responsabilidade. 

A Constituição de 1967, em relação ao artigo 89 Carta de 1946, trouxe em seu artigo 84 duas 

alterações: a) a exclusão da conduta lesiva a guarda e emprego legal dos dinheiros públicos como 

espécie de crime de responsabilidade; e b) a inserção, no mesmo inciso que trata dos atos atentatórios 

ao cumprimento de decisões judiciárias (inciso VII), de atos que atentem contra o cumprimento de 

leis, como caracterizadores de crime de responsabilidade. Frise-se que, por meio desta alteração, o 

texto constitucional não distingue, para fins de caracterização do crime de responsabilidade, a 

gravidade da lesão nem diferencia a matéria da lei descumprida. 

A Emenda Constitucional n. 01 de 1969, embora considerada como uma nova Constituição, 

dispôs em seu artigo 82 sobres os crimes de responsabilidade, sem inovar em relação à Constituição 

de 1967. Há de se considerar que, em se tratando de um regime ditatorial, embora formalmente 

configurasse crime de responsabilidade o ato atentatório aos direitos políticos, individuais e sociais 

(inciso III), não se poderia esperar que a possibilidade de um processo de impeachment contra 

Presidente militar passasse de retórica jurídica. 

Os Textos Constitucionais de 1967 e de 1969 eram tão distantes da realidade que foram 

aproveitados, quase que integralmente no regime democrático, pelo artigo 85 da Constituição de 

1988. Salvo o texto do inciso II, que, ao tratar de instituições cujo livre exercício não pode ser tolhido, 

incluiu o Ministério Público e substituiu a expressão “Poderes dos Estados” pela mais abrangente 

“Poderes das unidades da Federação”, nada fora alterado, restando assim o texto vigente: 

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 
que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: 
I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da 
Federação; 
III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; 
IV - a segurança interna do País; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que 
estabelecerá as normas de processo e julgamento. 

Conforme demonstrado, em toda a história constitucional republicana, pouco mudou no que 

diz respeito ao trato constitucional das hipóteses passíveis de configuração de crime de 

responsabilidade e, por via de consequência, de deflagração do processo de impeachment.  
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Todavia, algo chama a atenção, não pela mudança, mas pela constância desde a Constituição 

de 1981: a atribuição ao legislador infraconstitucional da competência de definir quais seriam, em 

espécie, as condutas analíticas definidoras de crime de responsabilidade. 

Esta observação justifica o corte metodológico deste trabalho, que opta por aproximar a 

análise do contexto em que a atual Lei de Crimes de Responsabilidade fora gestada e trazida ao 

mundo jurídico. 

 

2. O BERÇO DA LEI N. 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950 (LEI DE CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE) 

Para se compreender o contexto no qual foi promulgada a Lei de Crimes de 

Responsabilidade, em 1950, regulamentando o artigo 89 da Constituição de 1946, é importante 

considerar alguns elementos políticos e jurídicos que imediatamente a precederam. 

As discussões da Assembleia Constituinte de 1946 refletiram a preocupação de se afastar o 

caráter ditatorial do Estado Novo, conduzido por Getúlio Vargas sob a égide formal da Constituição 

de 1937, que sequer mencionava o clássico princípio da divisão dos poderes, apenas registrando a 

existência de um Judiciário e de um Legislativo. 

No que toca ao Poder Executivo, a Carta de 1937 trouxe grande concentração de 

prerrogativas nas mãos do Presidente da República ao qual, segundo o artigo 73, competia atuar 

como autoridade suprema do Estado, como coordenador dos órgãos representativos de grau 

superior, como dirigente da política interna e externa, promovendo e orientando a política legislativa 

de interesse nacional e superintendendo a administração do País. Restava, dessa sorte, já formalmente 

ignorada a harmonia ou cooperação entre os Poderes. 

Quanto ao Poder Legislativo, em seu artigo 38, a Constituição de 1937 previa como órgão 

do Legislativo o Parlamento Nacional, composto de uma Câmara de Deputados e um Conselho 

Federal, sendo este o substituto do antigo Senado. No entanto, estabelecia o mesmo artigo que tal 

Poder seria exercido com a colaboração do Presidente da República e do Conselho da Economia 

Nacional, órgão este de representação classista.  

Na prática, o Poder Legislativo ficou concentrado durante todo o Estado Novo nas mãos 

do ditador, que elaborava e executava os decretos-leis com arrimo no artigo 180, o qual dispunha que 

“enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir 

decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União”. 
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Reitere-se que o Texto de 1937 nunca constituiu óbice para os atos de Vargas, sendo alterado 

por critérios de necessidade e conveniência, do que resultaram vinte e uma emendas ao final de sua 

vigência, sob a forma de “leis constitucionais”1181. 

Durante as discussões da Assembleia Constituinte que promulgou a Constituição de 1946, 

não se pode olvidar a importância dos embates entre os defensores da manutenção do 

presidencialismo e aqueles que, preocupados em evitar os abusos do Poder Executivo que marcaram 

o Estado Novo, advogavam pelo parlamentarismo. 

Durante a Constituinte de 1946, mesmo entre os então defensores do presidencialismo, 

encontram-se posições como a do Deputado Hermes Lima, no sentido de reconhecer a relativa 

irresponsabilidade do governo como o principal defeito do presidencialismo1182. Frise-se que Hermes 

Lima, em 1962, viria a ser nomeado Primeiro-Ministro pelo Presidente João Goulart, durante a 

excepcional experiência parlamentarista afastada pelo plebiscito de 1963, que determinou a volta do 

presidencialismo. 

O fruto deste embate resultou na manutenção do sistema de governo presidencialista na 

Constituição de 1946, mas com o acúmulo de forte massa crítica de seus opositores, os quais não se 

deram por satisfeitos com a derrota no processo constituinte. 

Em junho de 1948, a Comissão Mista de Leis Complementares, presidida pelo Deputado 

Cirillo Júnior, apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 221183, relatado pelo Senador 

Valdemar Pedrosa. Com pequenas alterações, o Projeto de Lei n. 22 veio a dar origem à Lei n. 1.079 

de 1950 que, ainda hoje, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de 

julgamento. 

Referida Comissão Mista contava, dentre seus membros, com notórios defensores do 

sistema parlamentarista, como o Deputado Raul Pilla, conhecido pelos colegas como Doutor 

Parlamentarismo, membro da Subcomissão Poder Executivo na Assembleia Constituinte de 1946 na 

qual defendeu ferrenhamente a substituição da hipertrofia do Poder Executivo presidencialista pelo 

parlamentarismo1184, e o Deputado Prado Kelly, membro da Assembleia Constituinte de 1946, 

                                                        
1181 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 18 ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 85.  
1182 BRASIL. Anais da Assembleia Constituinte. (12/02 a 18/02). Volume I. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1946, p. 253. 
1183 Conforme consta nos Anais do Senado, tal Projeto de Lei foi inicialmente registrado sob o número 22 
(BRASIL. Anais do Senado. Ano de 1948. Livro 6. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1948, p. 278). Todavia, a 
tramitação iniciou como Projeto de Lei do Senado 23 de 1948, sendo enviado à Câmara dos Deputados em 
14/12/1948. Quando retornou ao Senado, em 11/07/1949 com as emendas recebidas na Câmara, foi chamado 
de PLC 191 de 1949. (Informações sobre a tramitação disponíveis em: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/64889). 
1184 BRAGA, Sérgio Soares. Quem foi quem na Assembleia Constituinte de 1946. Um perfil socioeconômico e regional da Constituinte de 1946. V. 2. Brasília: Câmara dos Deputados, 1998, p. 

596. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismo
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durante cujas discussões manifestou que revoluções e golpes de Estado eram males gerados pelo 

presidencialismo brasileiro.1185 

A leitura da Exposição de Motivos do Projeto que deu origem à Lei de Crimes de 

Responsabilidade fornece importantes fundamentos para se entender a especificação dada por tal Lei 

às condutas consideradas como suficientes para responsabilização do Presidente da República.  

Usando argumentos da criminalidade política de autores como Lombroso1186 e Laschi, 

referido Projeto de Lei afirma que há duas tendências características que distinguem os delitos. A 

primeira seria a desonestidade no uso da fortuna pública, por malversação ou concussão, e a segunda 

a violência, pela coação ou abuso do poder. Após isso, afirma que “todos os nossos ex-presidentes 

da República, foram pessoalmente, e, sem exceção, de um rigorismo inatacável no meio e na 

disposição dos dinheiros públicos”.1187 

Assim, pautado nesse entendimento histórico, conjugado com a concepção de criminologia 

política, a preocupação da Comissão Mista ao elaborar o Projeto de Lei foi, primariamente, afastar as 

condutas de violência por abuso de poder tais quais as que, ao longo da história brasileira, levaram 

ao desvirtuamento do próprio regime, com intervenções e guerra civil para deposição de governantes, 

bem como imposição de candidaturas. Na Exposição de Motivos do Projeto o Relator afirma que 

“tendo em vista esse registro da nossa história pública, carreguei um pouquinho mais as tintas na 

discriminação das responsabilidades correspondentes”.1188 

Outro marcante aspecto da Exposição de Motivos do Projeto de Lei é a clareza com que 

considera o impeachment uma instituição política, afirmando que o seu principal objetivo não é punir 

o Presidente, mas livrar a nação de um mau funcionário. Caberia aos tribunais aplicar as leis para 

sancionar o governante, enquanto ao Senado Federal caberia suspendê-lo do cargo, destituindo-o e 

inabilitando-o para qualquer outro cargo. O argumento de que o julgamento do impeachment escapa 

ao Poder Judiciário foi, inclusive, considerado em favor do seu caráter político.1189 

Durante o ano de 1949, entre a apresentação do Projeto de Lei n. 22 (1948) e a promulgação 

da Lei n. 1.019 (1950), houve forte movimento parlamentarista, encabeçado por, dentre outros, 

Deputado Raul Pilla. Nesse sentido, a Proposta de Emenda Constitucional n. 04/19491190, contou 

                                                        
1185 BRASIL. Anais da Assembleia Constituinte. (12/02 a 18/02). Volume I. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1946, p. 251.  
1186 Cesare Lombroso desenvolveu trabalho que ficou conhecido por buscar identificar as causas da criminalidade por meio de 

pesquisas científico-empíricas das características físicas, fisiológicas e psicológicas do indivíduo criminoso. 
1187 BRASIL. Anais do Senado. Ano de 1948. Livro 6. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1948, p. 294. 
1188 BRASIL. Anais do Senado. Ano de 1948. Livro 6. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1948, p. 294. 
1189 BRASIL. Anais do Senado. Ano de 1948. Livro 6. Rio de Janeiro: Senado Federal, 1948, p. 293. 
1190 De grande relevo político e histórico fora o embate travado entre os Deputados Raul Pilla e Afonso Arinos, 

quando da discussão da Proposta de Emenda Constitucional n. 04 de 1949, que visava substituir o 
presidencialismo pelo parlamentarismo na Constituição de 1946. Em coerência com sua trajetória política, 
o Deputado Raul Pilla manteve-se firme e consistente nas ideias pela mudança do sistema de governo 
enquanto o Deputado Afonso Arinos fez eloquente defesa do presidencialismo ao relatar e opinar 
contrariamente à aprovação da PEC n. 04 de 1949. Tais discussões encontram-se consolidadas em 
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com a assinatura de 110 Deputados, dentre os quais alguns que compunham a Comissão Mista que 

gestou a Lei de 1950.1191 

Frise-se que, até a promulgação da Lei n. 1.079 de 1950, a definição infraconstitucional de 

crimes de responsabilidade era dada pela Lei promulgada pelo Decreto n. 30 de 1892. Tal Lei, embora 

com um extenso rol de condutas, incluía alguns aspectos criminais, tais como a remissão expressa ao 

Código Criminal pelo seu artigo 35, que estabelecia como crime de responsabilidade contra a 

segurança interna do país a conduta de “praticar ou concorrer para que se pratiquem os crimes 

especificados no tit. 2º da 2ª parte, caps. 2º, 3º, 4º e 5º do Código Criminal”. 

Lembre-se ainda que, atendendo ao comando do § 2º do artigo 53 da Constituição de 1891, 

a Lei n. 30 de 1892 regulamentava apenas a definição dos crimes de responsabilidade, devendo a 

acusação, o processo e o julgamento ser regulamentados por lei diversa, no caso, a Lei n. 27 de 1892. 

Tudo isso leva a compreender as inspirações que levaram a Lei n. 1.079 de 1950, em relação 

à sua congênere anterior, ampliar consideravelmente as possibilidades de responsabilização do 

Presidente da República.  

Usando expressão do Professor Rafael Rabelo Queiroz, a Lei n. 1.019 de 1950 foi o cavalo 

de Troia inserido pelo movimento parlamentarista dentro do presidencialismo brasileiro1192. Ou seja, 

aqueles que tiveram suas tentativas de inserir o sistema parlamentarista na Constituição de 1946 

frustradas, tanto na Assembleia Constituinte quanto na posterior Proposta de Emenda à Constituição 

n. 04 de 1949, capitaneadas pelo Deputado Raul Pilla, encontraram na via infraconstitucional uma 

forma de ampliar o controle das atividades do Poder Executivo. 

O resultado disto foi um sistema de responsabilização que flerta com o voto de desconfiança 

parlamentarista, em um processo que, não obstante a relevância dos aspectos jurídicos conforme já 

reafirmado em decisões do STF, é facilmente levado a cabo desde que haja vontade política do 

Congresso Nacional. 

                                                        
FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILLA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Coleção Biblioteca 
Básica Brasileira. Brasília: Senado Federal, 1999. Posteriormente, a posição de Arinos viria a mudar, 
apresentando-se como defensor parlamentarista, e vencido neste ponto, na Assembleia Constituinte que 
resultou na Carta de 1988. Tal mudança de posição teria se dado não por motivações filosóficas, mas por 
um marcante fato político da história brasileira: o suicídio, em 1954, do então Presidente da República, 
Getúlio Vargas, do qual Afonso Arinos fora grande adversário na condição de líder da oposição na Câmara 
dos Deputados. MACIEL, Marco. Sistema de governo e democracia. In: FRANCO, Afonso Arinos de 
Melo; PILLA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Coleção Biblioteca Básica Brasileira. Brasília: Senado 
Federal, 1999, p. XV. 

1191 Dentre os signatários da PEC n. 04 de 1949, compunham a Comissão Mista que apresentou o PL n. 22 de 
1948, além de Raul Pilla, os Deputados Alde Sampaio, Carlos Waldemar, Deodato Mendonça, Gurgel do 
Amaral, Luiz Viana, Leite Neto e Prado Kelly. 
 
1192 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Impeachment e Lei de Crimes de Responsabilidade: o cavalo de Troia 
parlamentarista. In: ESTADÃO. Direito e sociedade. Disponível em: 
<http://brasil.estadao.com.br/blogs/direito-e-sociedade/impeachment-e-lei-de-crimes-de-responsabilidade-
o-cavalo-de-troia-parlamentarista/>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
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Já em seu artigo 2º nota-se previsão nesse sentido, ao afirmar que não apenas a consumação, 

mas a mera tentativa das condutas caracterizadoras dos crimes de responsabilidade nela definidos, 

seria passível da sanção de perda de mandato com inabilitação para o exercício de qualquer função 

pública. A amplitude segue com definição de condutas ainda mais abrangentes do que as já abarcadas 

de forma larga pela Lei n. 30 de 1892. 

Em 1954, o incansável Deputado Raul Pilla apresentou a PEC n. 15, com o mesmo teor, e 

posteriormente mesmo destino, da rejeitada PEC n. 04 de 1949.  Após mais esta tentativa frustrada, 

o movimento parlamentarista das décadas de 1940 e 1950 teve de se contentar com a aprovação da 

Lei de Crimes de Responsabilidade como a mais ampla ferramenta hábil para a responsabilização e a 

destituição do líder do Poder Executivo. 

  

3. A FORÇA DO PROCESSO DE IMPEACHMENT NA PRÁTICA 

Após manter-se latente por toda a história constitucional brasileira, sendo que, deste período, 

quarenta e dois anos foram sob a regulamentação da Lei n. 1.079 de 1950, incluindo vinte e um anos 

de regimente ditatorial militar (1964 a 1985), o processo de impeachment no Brasil abandonou a sua 

roupagem meramente decorativa e entrou no mundo real. 

O primeiro Presidente da República eleito após o fim do regime militar, Fernando Collor de 

Mello, exerceu seu mandato por menos de dois anos, tendo sido, em 29 de dezembro de 1992, o 

primeiro Presidente da República a ser sancionado em processo de impeachment não apenas na 

história brasileira, mas em toda a história do presidencialismo mundial.1193 

Collor, eleito Presidente da República por um partido de pouca expressão em processo 

eleitoral que contara com 22 candidatos ao cargo, enfrentou já no primeiro ano de mandato a 

dificuldade de obter apoio ao seu governo junto ao Congresso Nacional. Esta dificuldade agravou-se 

à medida em que aumentavam as denúncias de corrupção envolvendo o tesoureiro de sua campanha 

eleitoral, Paulo César Farias, inclusive feitas por seu irmão Pedro Collor. 

Para apurar tais denúncias fora instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), 

cujo relatório final, aprovado em 26 de agosto de 1992 por 16 votos a 05, indicava que um total 

estimado de US$ 6,5 milhões teriam sido ilicitamente transferidos para gastos pessoais do Presidente 

República, utilizando-se, dentre outros meios, de doze contas correntes abertas em nomes fantasma, 

ou seja, de pessoas que simplesmente não existiam. 

Depois de arquivar mais de dez pedidos de impeachment (denúncias de crimes de 

responsabilidade), anteriores ao relatório final da CPMI, o Deputado Ibsen Pinheiro, então 

                                                        
1193 GALINDO, Bruno. Impeachment à luz do constitucionalismo contemporâneo. Incluindo análises dos 
casos Collor e Dilma. Curitiba: Juruá Editora, 2016. 
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Presidente da Câmara dos Deputados, despachou em 01 de setembro de 1992 a denúncia, 

protocolizada na mesma data, formulada por Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI), e Marcelo Lavenère, Presidente Nacional da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB). Embora o peso político da função ocupada pelos signatários da denúncia, há de se 

destacar que não há requisito específico para denunciar o crime de responsabilidade do Presidente da 

República, o que pode ser realizado por qualquer cidadão perante a Câmara dos Deputados, 

conforme artigo 14 da Lei de Crimes de Responsabilidade. 

A denúncia de Lima Sobrinho e Lavenère foi formulada com fulcro em dois dispositivos da 

Lei n. 1.079/1950. O primeiro, inciso 7 do artigo 8º, ao regulamentar o previsto no inciso IV do 

artigo 85 da Constituição da República de 1988, define como crime de responsabilidade que atenta 

contra a segurança interna do país a conduta de permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de 

lei federal de ordem pública. O segundo dispositivo, inciso 7 do artigo 9º, ao regulamentar o previsto 

no inciso V da Constituição de 1988, estabelece como crime de responsabilidade contra a probidade 

na administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. 

O processo de impeachment chega ao seu fim com o julgamento do Senado Federal em 29 

de dezembro de 1992 que, por 76 votos a 03, julgou procedente a denúncia por crimes de 

responsabilidade, sendo imposta a Fernando Collor a sanção de inabilitação, por oito anos, para o 

exercício de função pública. A sanção de perda de mandato foi considerada prejudicada pela renúncia 

do Presidente ao cargo, horas antes do julgamento pelo Senado. 

Frise-se que a possibilidade de aplicação da perda do cargo de forma isolada ou cumulada 

com a inabilitação para o exercício de função pública era prevista pelo artigo 2º da Lei n. 30 de 1892, 

que regulamentava a definição dos crimes de responsabilidade anteriormente à Lei n. 1.079 de 1950. 

Já o artigo 2º desta Lei expressamente afirma que os crimes nela definidos “são passíveis da pena de 

perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos1194, para o exercício de qualquer função pública (...)”. 

Vinte e três anos após a primeira experiência, o Brasil voltou a enfrentar novo processo de 

impeachment. A Presidente Dilma Roussef, reeleita em 2014 com pequena vantagem em relação ao 

segundo candidato (51,6% contra 48,3% dos votos no segundo turno), iniciou seu segundo mandato 

em um cenário político marcado não apenas pela dificuldade em conseguir maioria de apoio 

parlamentar, mas também por instabilidade econômica e pelas diversas denúncias de corrupção 

orbitando em torno de nomes de seus correligionários do Partido dos Trabalhadores. 

Em 02 de dezembro de 2015, o Deputado Eduardo Cunha, Presidente da Câmara dos 

Deputados, despachou no sentido de receber a denúncia apresentada, em 21 de outubro de 2015, 

pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Miguel Reale Júnior contra a Presidente da República. 

                                                        
1194 O parágrafo único do artigo 52 da Constituição de 1988 amplia tal prazo para oito anos, revogando o 

previsto no artigo 2º da Lei de Crimes de Responsabilidade.  
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Destaque-se que, antes desta denúncia, mais de 10 pedidos de impeachment já haviam sido 

protocolizados na Câmara dos Deputados. 

Na petição recebida pela Câmara dos Deputados, Dilma Roussef fora denunciada com base 

em diversos dispositivos da Lei de Crimes de Responsabilidade, caracterizadores de crimes de 

responsabilidade contra a probidade da administração (artigo 85, V da Constituição de 1988, 

combinado com incisos 3 e 7 do artigo 9º da Lei de Crimes de Responsabilidade), contra a lei 

orçamentária (artigo 85, VI, da Constituição de 1988, combinado com incisos 4, 6, 7, 8 e 9 do artigo 

10 da Lei de Crimes de Responsabilidade) e contra o cumprimento de leis (artigo 85, VII, da 

Constituição de 1988, combinado com incisos 2 e 3 do artigo 11 da Lei de Crimes de 

Responsabilidade). 

Em processo que se arrastou até 31 de agosto de 2016, ao final, o Senado Federal sancionou, 

por 61 votos a 20, a Presidente Dilma Roussef com a perda do cargo mantendo, todavia, e de forma 

juridicamente controversa, inalterada a habilitação para o exercício de cargos públicos. 

Em que pesem suas peculiaridades, ao menos dois pontos podem ser destacados como 

congruentes em ambos os processos de responsabilização: a notória falta de apoio político do líder 

do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de manter a regularidade formal do processo, sem adentrar em seu mérito. 1195 

Com relação ao atual Presidente, Michel Temer, foram apresentadas à Câmara dezoito 

denúncias de cometimento de crimes de responsabilidade, sendo que 17 delas aguardam a avaliação 

do Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e apenas uma, foi arquivada.1196 

A situação se agravou no dia 17 de maio de 2017, com a divulgação de uma gravação realizada 

por Joesley Batista, proprietário da empresa JBS, na qual o Presidente aparece supostamente 

avalizando o pagamento de propina ao deputado Eduardo Cunha em troca do silêncio dele, bem 

como é informado de que o mesmo Eduardo Cunha e o doleiro Lúcio Funaro estariam recebendo 

ilicitamente, mesmo após sua prisão, recursos mensais para não delatarem os demais envolvidos em 

ações criminosas.1197 

                                                        
1195 O rito do processo de impeachment de 1992 teve seus aspectos controversos equalizados pela decisão do 

STF no Mandado de Segurança n. 21.564.   Já o processo que levou à destituição da Presidente Dilma 
Roussef teve seu rito balizado pela decisão no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 378.  

1196 LUPA. Quantos pedidos de impeachment contra Temer a Câmara já recebeu? 2017. Disponível em: 
<http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2017/06/02/pedidos-impeachment-temer/>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
1197 GLOBO, O. Joesley Batista entregou arquivos para a PGR como provas de sua delação premiada, Leia mais: 
https://oglobo.globo.com/brasil/audios-ouca-as-gravacoes-feitas-pelo-dono-da-jbs-com-temer-
21360751#ixzz4irSghbn3stest. 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/audios-ouca-as-
gravacoes-feitas-pelo-dono-da-jbs-com-temer-21360751>. Acesso em: 20 mai. 2017. 
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Com base nas informações constantes nas gravações divulgadas em 17 de maio de 2017, o 

Presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Lamachia, apresentou 

a denúncia de prática de infrações cometidas pelo Presidente da República, caracterizadoras de crime 

de responsabilidade previstos no art. 85, V e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado com 

o previsto nos artigos 9 e 7 da Lei n. 1.079/1950. 

A julgar pela experiência brasileira, não parece equivocado afirmar que o principal definidor 

do destino das denúncias contra o Presidente Michel Temer será o apoio político, ou a ausência dele, 

junto ao Congresso Nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na Inglaterra, a evolução histórica levou o sistema de governo parlamentarista a mudar o 

processo de responsabilização, substituindo o impeachment pelo voto de desconfiança. No Brasil, 

após várias tentativas frustradas de aprovação do sistema parlamentarista, parece que o processo de 

responsabilização quis mudar a natureza do sistema de governo, tornando factível destituir o líder do 

Poder Executivo de um sistema presidencialista por meio de ferramenta cuja decisão final é 

substancialmente política, e apenas formalmente jurídica. 

A história constitucional brasileira não mostra nenhuma mudança brusca de orientação no 

que tange à configuração dos crimes de responsabilidade. Todavia, a abertura que as Constituições, 

desde 1891 até 1988, deixou às definições infraconstitucionais sobre o tema, deram margem à 

infiltração de anseios parlamentaristas de ampla responsabilização política do líder do Poder 

Executivo. 

Com uma Lei de Crimes de Responsabilidade que abarca as mais diversas condutas passíveis 

de afastar o Presidente da República do seu cargo e inabilitá-lo temporariamente para o exercício de 

funções públicas, a admissão do processo pela Câmara dos Deputados, assim como a admissão, o 

processo e o julgamento realizado pelo Senado Federal, desde que observem ritos fixados pela 

legislação pertinente, ficam a critério do humor político dos congressistas. 

Resta, todavia, considerar que a Lei de Crimes de Responsabilidade deve ser interpretada à 

luz da Constituição, e não o contrário. Não soa coerente com o sistema presidencialista, e muito 

menos com o princípio democrático, permitir que a falta de apoio parlamentar leve à destituição de 

Presidente da República diretamente eleito pelo voto popular. 

Aquilo que outrora não passava de elemento decorativo, tal qual um espantalho importado 

de outra cultura ou, como nas já referidas palavras de Rui Barbosa, um inofensivo grifo oriental, 

assumiu no Brasil roupagem específica e peculiar, capaz de assombrar e sangrar o Presidente da 

República até o fim do seu cargo, tal qual o Curupira fazia aos indígenas. 
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Cabe aos juristas analisar se os poderes sobrenaturais deste Curupira são compatíveis com 

uma análise sistêmica da Constituição de 1988 ou se, na verdade, não passam de uma aberração 

jurídica que tenta se legitimar pela formalidade. 
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SUMÁRIO: O presente estudo almeja uma reflexão e análise oportunas em torno da relação, 
porventura existente, entre a validade dos acordos de voto e o interesse social. 
Este assunto apresenta, de resto, uma importância fundamental, em razão do papel assumido pelos 
acordos de voto na prática dos negócios em geral e na vida das sociedades em particular.  
Consagrada, entre nós, a regra geral de admissibilidade dos acordos parassociais e ultrapassada a 
querela doutrinal e jurisprudencial, aqui e além-fronteiras, a respeito da sua celebração, importa 
recorda que tal reconhecimento não constitui, como veremos, senão o ponto de partida, não 
encerrando as dificuldades que a temática suscita, bem como a discussão em torno de determinadas 
interrogações, como seja a da definição dos limites ao conteúdo daqueles convénios, assim como as 
diversas dificuldades que a temática suscita. 
 
 
 
 
 
DA RELAÇÃO ENTRE A VALIDADE DOS ACORDOS DE VOTO E O INTERESSE SOCIAL 

 
1. Introdução 

O presente estudo almeja uma reflexão e análise oportunas em torno da relação, porventura 

existente, entre a validade dos acordos de voto e o interesse social. 

Pese embora acreditarmos ter-se constatado um desenvolvimento expressivo em matéria de 

acordos parassociais e, de entre estes, dos acordos de voto, quer no plano da vida prática, quer no 

plano da reflexão teórica, não se olvida que a investigação em torno da temática em apreciação 

constitui ainda uma matéria de inquestionável interesse e relevância, tendo em conta a importância 

que os acordos parassociais assumem na prática dos negócios em geral e na vida das sociedades em 

particular, assim como pela complexidade que a problemática encerra, reclamando uma profunda e 

apurada compreensão dos mecanismos de construção jurídica da sociedade comercial, onde estes 

acordos ocupam um lugar cimeiro. 

Entre nós, o Código das Sociedades Comerciais de 1986 veio expressamente reconhecer, no seu 

artigo 17.º, a admissibilidade da celebração dos acordos parassociais em geral e dos acordos de voto 

em particular, pondo assim termo à controvérsia doutrinal e jurisprudencial, pelo menos no 

respeitante ao direito constituído. E, repare-se, o legislador português não se restringiu a admitir a 

validade e a eficácia dos acordos em apreço, antes fê-lo, estabelecendo também os termos em que a 

                                                        
1198 Mestre em Direito das Empresas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e aluna de Doutoramento em 
Ciências Jurídico-Empresariais pela mesma Faculdade. 
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admissão se concretiza, quer para a generalidade dos acordos parassociais, quer especialmente para 

os acordos de voto.  

 “[V]itória do pragmatismo sobre a dogmática”, o mesmo é dizer, “triunfo das necessidades da 

vida empresarial moderna sobre o puritanismo dos conceitos académicos”1199, a consagração, entre 

nós, da regra geral de admissibilidade dos acordos parassociais e, em particular, dos acordos de voto, 

assim como a  superação da querela doutrinal e jurisprudencial em torno desta figura, aqui e além-

fronteiras, mais não são senão o ponto de partida, não encerrando o seu expresso reconhecimento a 

discussão em torno de determinadas questões, como seja a da definição dos limites ao conteúdo 

daqueles convénios, assim como as diversas dificuldades que a temática suscita. Naturalmente, 

também, a consagração daquela regra não representa a admissão da validade de todo e qualquer 

acordo, nem tão-pouco significa que se possa estabelecer um critério unitário de avaliação de validade, 

mas antes que o conteúdo de cada um há-de ser avaliado casuisticamente. 

No nosso ordenamento, os limites à liberdade de produção de efeitos jurídicos através de acordos 

parassociais devem ser perspectivados a partir do preceituado no artigo 17.º do Código das 

Sociedades Comerciais, o qual reconhece directamente a existência de limites legais à sua celebração 

(“condutas não proibidas por lei”). Recordem-se, desde logo, os requisitos gerais do objecto e do fim 

do negócio jurídico (artigos 280.º e 281.º do Código Civil), quais sejam a possibilidade física e legal, 

a licitude e a determinabilidade do objecto, assim como a conformidade à ordem pública e aos bons 

costumes, e cuja inobservância acarreta a nulidade do acordo (artigo 294.º Código Civil), por aplicação 

do regime geral de invalidade dos negócios jurídicos; o princípio da boa-fé; os comandos imperativos 

dirigidos indistintamente a cláusulas contratuais posicionadas dentro ou fora dos estatutos, a apurar 

casuisticamente por via interpretativa. E isto, sem prejuízo da possibilidade de os acordos parassociais 

disporem diferentemente do conteúdo de normas societárias, desde que de carácter supletivo, assim 

como do estatuído no contrato de sociedade.  

Além das restrições gerais acima enunciadas acrescem ainda limites específicos à celebração de 

acordos parassociais, a saber: as restrições em matéria de administração e de fiscalização, previstas no 

n.º 2 do artigo 17.º, e as restrições aos acordos de voto, consagradas no n.º 3 da mesma disposição. 

Mas outros limites à celebração dos acordos parassociais e, em especial, dos acordos de voto – 

uma das modalidades mais importantes e frequentes destes convénios – podem ser equacionados, de 

entre os quais se conta precisamente o do interesse social. 

 

2. Limites derivados da tutela do interesse social 

 2.1. Considerações gerais 

A relação entre a validade dos acordos de voto e o interesse social aparece em leis, doutrina e 

jurisprudência, nacional e estrangeira. Neste contexto, questiona-se não apenas a conveniência em 

                                                        
1199 R. G. dos Santos do Vale, As assembleias gerais e os acordos parassociais, Revista de Direito das Sociedades, ano II, n.os 1-
2 (2010), p. 372.  
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adoptar um critério deste tipo, como também a sua aplicabilidade prática: a proficiência do critério 

em apreciação dependerá, desde logo, do esclarecimento prévio do que deva entender-se por 

“interesse social”, problemática ainda hoje muito controvertida; depois, mesmo que deslindado sem 

controvérsia o significado do interesse social, sempre permanecerá a complexidade resultante da 

circunstância de a relação entre os acordos parassociais em geral e o interesse social não ter carácter 

directo. Na realidade, a circunstância de, em princípio, os acordos parassociais e, entre eles, os 

acordos de voto, só produzirem efeitos entre as partes, determina que não possam afectar 

directamente a sociedade, o que apenas poderá suceder, mediante a tomada de deliberações sociais 

prejudiciais ao denominado “interesse social”, para cuja aprovação tenham sido decisivos os votos 

emitidos em consequência da vinculação de voto. 

Não obstante o carácter mediato desta relação, reconhece-se o préstimo em se lhe conferir 

significado: reputando-se inválida a convenção de voto, fica o sócio vinculado livre – nomeadamente 

por não recear as consequências do incumprimento do acordo de voto –, assim o impelindo a emitir 

o seu voto em conformidade ao interesse social, que se evita venha a ser prejudicado.  

Porém, como determinar de que modo o princípio da tutela do interesse social pode funcionar 

como limite ao conteúdo dos acordos parassociais, concretamente das vinculações sobre o exercício 

do direito de voto?  

 

2.2. Dever de actuação compatível com o interesse social e/ou dever de lealdade dos 

administradores vs. Dever de actuação compatível com o interesse social a cargo dos sócios 

A controvérsia acerca da natureza e do conteúdo do interesse social constitui uma das 

problemáticas mais prementes, senão mesmo a questão fulcral, em sede do direito societário. Embora 

o tema exceda o âmbito e desígnios do nosso trabalho, sempre se dirá que as duas orientações às 

quais tradicionalmente se reconduzem as diversas cambiantes doutrinais acerca do que deva 

compreender-se por interesse social se encontram consolidadas na perspectiva “institucionalista” e 

na perspectiva “contratualista”. 

Referenciado embora em diferentes disposições do Código das Sociedades Comerciais, o interesse 

social assume particular destaque no artigo 64.º, tanto pela sua localização sistemática, como pelo seu 

conteúdo. Nesta sede, a questão que se coloca é a de saber se podemos falar de um interesse da 

sociedade dissemelhante do interesse dos sócios. Ao utilizar a expressão “interesse da sociedade” e, 

a par dele, a de “interesses dos sócios”, numa disposição que almeja consagrar um princípio geral do 

direito das sociedades comerciais, parece preferir-se uma orientação institucionalista. 

A origem do preceito não é, por si só, esclarecedora. A primeira parte corresponde ao artigo 17.º, 

n.º 1, do Decreto-lei n.º 49381, de 15 de Novembro de 1969, que regulamentou a administração e a 

fiscalização das sociedades anónimas; a parte final – “no interesse da sociedade, tendo em conta os 

interesses dos sócios e dos trabalhadores” – foi introduzida por sugestão de L. BRITO CORREIA.  

Não obstante a enigmática redacção do artigo 64.º, a doutrina portuguesa posterior ao Código das 

Sociedades Comerciais tem mantido a orientação tradicional de defesa da tese contratualista. Assim 
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sendo, a generalidade dos autores interpreta o interesse social no sentido de interesse comum dos sócios 

nessa mesma qualidade, permanecendo os seus restantes interesses alheios à sociedade, mesmo que sobre 

ela recaiam. 

Concretizando melhor, o dever de administrar que impende sobre os administradores (aqui 

compreendidos, em geral, os “administradores” das sociedades anónimas, bem como os “gerentes” 

das sociedades por quotas e os directores das sociedades dos demais tipos) visa, em primeira linha, 

os interesses da sociedade, contemplando os “interesses de longo prazo dos sócios”, aos quais podem 

opor-se os de “outros sujeitos relevantes para a sustentabilidade da sociedade”, tais como os dos seus 

trabalhadores, clientes e credores, a que o legislador manda, pelo menos, considerar e ponderar, em 

face do disposto no artigo 64.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais, sob pena de 

os administradores, quando o não façam, incorrerem em responsabilidade.  

Assim, os administradores hão-de atender aos interesses de longo prazo dos sócios enquanto tais e 

comuns a todos eles, não beneficiando uns em detrimento dos outros. Quer dizer, os administradores 

não devem ser influenciados pelos interesses dos sócios enquanto tais mas não comuns a todos eles 

(v.g., cada sócio tem interesse em manter a sua posição relativa dentro da sociedade por ocasião de 

um aumento de capital), antes devem optar pela solução que melhor satisfaça o interesse que todos 

os sócios perfilham. Nem tão-pouco hão-de atender aos denominados interesses extra-sociais dos 

sócios enquanto terceiros (v.g., como vendedores de bens à sociedade) ou conjunturais, antinómicos 

do interesse social comum, pelo que estes últimos só devem reger a administração enquanto não 

colidam com o interesse da sociedade, num plano secundário e tendo em vista o investimento não 

especulativo. 

E quanto aos sócios, quid juris? 

Acerca da natureza do direito de voto, na sua relação com o princípio da tutela do interesse social, 

o primeiro pode ser definido como o exercício de um direito subjectivo, orientado para a satisfação 

do interesse próprio do sócio votante, embora condicionado por um geral dever de colaboração no 

desenvolvimento da actividade comum dirigida ao escopo para que a organização foi pensada. 

Passando a investigar quando um acordo de voto é contrário ao interesse social, começamos por 

notar que, ao invés do que vimos suceder em relação aos administradores, os sócios, aquando da sua 

participação nas deliberações da assembleia geral, não têm de votar em função do interesse social. 

Tendo embora em vista o sucesso da sociedade, eles não servem um interesse propriamente alheio, 

podendo antes determinar-se por quaisquer motivações e, por isso, compreensivelmente, também, 

pela satisfação dos seus próprios interesses, na concretização de um determinado resultado 

patrimonial. Encontram-se, em suma, numa posição de parcialidade, não se confundindo aqui 

inteiramente, por princípio, o interesse social, a que a lei confere relevância, com os interesses dos 

sócios ou, pelo menos, com os seus interesses individuais. Do mesmo passo, um acordo de voto que 

importe a extinção ou redução da sociedade não deve, de per si, ser considerado contrário ao interesse 

social, na medida em que o mesmo apenas se determinará pela deliberação adoptada, o mesmo 

sucedendo quanto a alterações do contrato de sociedade, abstraindo-se do seu conteúdo. 
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Quais, então, as consequências que a concepção de direito de voto acima exposta produz em 

matéria de validade dos acordos de voto? Como adverte P. CÂMARA, “A concretização deste limite 

apenas se alcança no caso individual, não sendo possível uma rigidificação ou sequer uma formulação 

tendencial de modelos de decisão”1200. 

Da natureza do direito de voto como direito subjectivo e não como direito-dever resulta não ser 

o mesmo susceptível de uma avaliação quanto ao mérito, por parte das instâncias judiciais, o que 

significa que o facto de o seu conteúdo se revelar desacertado, do ponto de vista do interesse da 

sociedade, não importa, de per si, mas antes apenas quando, juntamente com outras circunstâncias, 

permita qualificar como abusivo o voto ou, se se preferir, a deliberação que o mesmo integra. Assim 

sendo, em bom rigor, não poderá recorrer-se a um critério de conformidade ou desconformidade 

com o interesse social, próprio e exclusivo da organização societária, para se apreciar a validade dos 

acordos de voto. 

Entre nós, os limites impostos pelo interesse comum determinam-se pelo princípio do abuso do 

direito, tal como consagrado no artigo 334.º do Código Civil, e com expressão no regime jurídico das 

“deliberações sociais abusivas”, previsto no artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades 

Comerciais, e dos “votos abusivos”. Nestes casos, não importa ao direito saber o que deu origem à 

deliberação violadora do interesse social, bastando que a mesma tenha sido objectivamente adequada 

a produzir o prejuízo, independentemente dos motivos na origem dos votos abusivos. De todo o 

modo, repare-se, a deliberação apenas é passível de ser considerada abusiva quando menospreze, de 

modo excessivo, o interesse da sociedade, ou seja, quando o sócio actue numa situação de conflito 

de interesses tal que comprometa a prossecução do desígnio lucrativo dos demais intervenientes no 

contrato. 

Transpondo as considerações expostas para a temática que ora nos ocupa, diremos que excede os 

limites admissíveis o acordo de voto cujo conteúdo se dirija à emissão de votos abusivos, mediante 

os quais se pode obter a aprovação de uma deliberação abusiva na sociedade visada. Quer dizer, a 

invocação do interesse social não constitui, afinal, critério decisivo para se aferir, em abstracto, o 

valor jurídico de determinada convenção sobre o exercício do direito de voto, antes releva apenas 

nos termos em que releva o próprio exercício abusivo do direito de voto. Não serão assim admissíveis 

as vinculações de voto que se dirijam à emissão de votos contrários à boa-fé, aos bons costumes e ao 

fim económico e social do direito (cf. artigo 334.º do Código Civil); designadamente aquelas 

vinculações pelas quais os sócios se vinculem a emitir votos apropriados a satisfazer o propósito de 

conseguir, mediante o exercício do direito de voto, vantagens especiais para si ou para terceiros, em 

                                                        
1200 Paulo Câmara, Parassocialidade e transmissão de valores mobiliários, Lisboa: FDUL, 1996, p. 269. Questão diversa é a de saber 
se a regulação parassocial pode servir de expressão do interesse social, de tal modo que a lesão da primeira acarreta ofensa 
ao segundo. Segundo o mesmo Autor, “Não pode responder-se em termos absolutos, devendo ponderar-se o conteúdo 
singular de cada pacto: desprovido de significado organizativo, o acordo parassocial manter-se-á claramente aquém da esfera 
estatutária, o que lhe veda capacidade de concretizar o interesse e objectivo da sociedade. Essa será, aliás, a regra”. Porém , 
no caso “Do acordo que congregue larga percentagem do capital, e ao qual se assinale efeito organizativo: aí haverá 
possibilidade de traduzir o interesse da sociedade, se se aceitar como superado o dogma da separação entre nível estatutário 
e nível parassocial” (p. 269-270). 
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prejuízo da sociedade ou de outros sócios ou simplesmente de prejudicar aquela e estes, assim 

utilizando o critério do artigo 58.º, n.º 1, alínea b), do Código das Sociedades Comerciais, e aplicando-

o aos votos e não à deliberação1201. 

A respeito da consequência da violação destes limites, haverá que distinguir consoante o tipo de 

vinculação do direito de voto que esteja em causa. Em se tratando de um acordo de voto relativo a 

uma ou mais deliberações sociais certas e determinadas – em regra, um contrato de estrutura bilateral 

– em cuja votação se exercerá abusivamente o direito de voto de cada um dos sócios vinculados ou 

de parte deles, a consequência será a da nulidade do acordo, em razão de o mesmo prosseguir um 

fim (comum) ilícito (artigos 281.º e 334.º do Código Civil). Na verdade, a sanção da anulabilidade não 

se afiguraria suficiente, quer porque o acordo produziria efeitos (e seria, por conseguinte, vinculativo) 

até ser anulado, quer porque a legitimidade para arguir a invalidade não deve ficar circunscrita à pessoa 

do sócio ou sócios vinculados. Ao invés, em se tratando de um acordo parassocial sobre o exercício 

do direito de voto relativo a deliberações sociais indeterminadas – em regra, de estrutura associativa 

ou sindical e de vigência prolongada, mas que também poderá ser de estrutura bilateral e, igualmente, 

de vigência prolongada – a validade da convenção não será posta em causa, em virtude de a questão 

apenas se suscitar no momento em que o conteúdo da vinculação for determinado. Quer dizer: nos 

sindicatos de voto, por ocasião de cada uma das deliberações sindicais adoptadas no decurso do tempo; 

nas convenções de voto bilaterais, por ocasião da concretização do conteúdo de cada uma das 

vinculações de voto. 

Concretizando melhor, nos acordos de voto cujo conteúdo se encontre determinado no momento 

da sua celebração, a prossecução de um fim ilícito desencadeia a nulidade do acordo, por violação da 

regra da proibição do abuso do direito. 

Naqueles outros contratos de vinculação do direito de voto celebrados com o desígnio de regular 

o exercício de uma influência mais ou menos duradoura na sociedade visada, haverá que distinguir 

entre o contrato inicial e a deliberação sindical (ou decisão no seio de uma convenção de voto de 

estrutura bilateral). Se o intuito de “prejudicar o interesse social” se reportar apenas a uma ou mais 

situações de emissão de voto vinculado em sentido determinado no decurso da vigência do contrato, 

a validade deste último não é afectada. Retomando a orientação alemã, a consequência será tão-só a 

da inexigibilidade de cumprimento dessas concretas vinculações de voto. 

Reportando-se a situação de conflito de interesses à deliberação singularmente considerada e tão-

só quanto a essa concreta situação produzindo efeitos, a mesma não prejudica os restantes efeitos do 

                                                        
1201 Assim, por exemplo, deve considerar-se ferido de invalidade o acordo (ou a deliberação parassocial) pelo qual dois ou mais sócios se comprometam a garantir a eleição 

conjunta para a gerência e a atribuírem-se remunerações e outras regalias incomportáveis para a sociedade. Veja-se também, na jurisprudência, o acórdão da 
Relação de Lisboa de 26 de Maio de 2009 (ANA RESENDE), proc. n.º 7517/2008-7, in: http://www.dgsi.pt/, no qual o 
Tribunal considerou anulável, por abusiva, a deliberação que aprova a fixação das remunerações aos membros do conselho 
de administração, na medida em que os accionistas que a aprovaram – no âmbito de uma “dinâmica do controle da 
sociedade” que parece pressupor a existência de um acordo parassocial – visaram e lograram garantir e aumentar os seus 
proventos pessoais, em detrimento de outro accionista. Exemplo paradigmático é ainda o de um contrato sobre o exercício 
do direito de voto como o que se apreciou na decisão do RG de 22 de Fevereiro de 1916, in: JW (1916), p. 575, no qual os 
sócios subscritores concertaram entre si uma estratégia de exploração da sociedade em benefício próprio e com prejuízo 
para os demais sócios e para terceiros. 

http://www.dgsi.pt/
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acordo de voto. A sanção da nulidade não se mostra quanto a este adequada, por, então, não se estar 

perante um vício intrínseco do negócio, mas antes apenas perante um mero efeito indesejável dele 

resultante. Ademais, não se afiguraria justa a possibilidade de um dos outorgantes se libertar de um 

acordo, de que já tivesse porventura beneficiado, em razão de, circunstancialmente, o mesmo poder 

produzir efeitos não desejados. Restar-lhe-á invocar uma situação concreta de inexigibilidade da 

prestação, com base na circunstância de a mesma se revelar conflituante com o dever de o sócio 

exercer o direito de voto nos limites admissíveis pelo direito, especialmente quanto à imposição de 

executar o contrato de acordo com a boa-fé. 

A inexigibilidade, recorde-se, traduz-se numa causa de exclusão de responsabilidade, quando o 

comportamento devido ou a prestação se não mostram passíveis de ser determinados pelo 

ordenamento, em razão de o devedor se encontrar sujeito a obrigações incompatíveis, desde que essa 

concorrência de deveres não seja resultado da sua acção voluntária. Nestes casos, o devedor deverá 

cumprir o dever que, considerando a sua natureza ou características, se deva reputar como superior 

ou, na impossibilidade de hierarquização, rateá-los na maior medida possível (cf. artigo 335.º do 

Código Civil). 

 


