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APRESENTAÇÃO

A Revista Opinião Jurídica alcança sua 15ª edição e o faz em grande 
estilo. Os trabalhos publicados desafi am temas que, ora retomam os clássicos 
com invulgar densidade, ora enfrentam questões que estão na ordem do dia. 

Chegamos a esta edição festiva com a renovada crença de que a divulga-
ção de trabalhos científi cos fertiliza e amplia o conhecimento, permitindo seu 
aprofundamento por meio de debates, críticas, discussões e dissensos. 

Verticalizamos sempre, e cada vez mais, os novos parâmetros do Progra-
ma Qualis, com o intuito de democratizar o acesso à produção e à formação 
do conhecimento, por meio de políticas altamente inclusivas, promovidas por 
meio de rigorosa exogenia, em sua tríplice dimensão: 

– Dos 18 artigos que compõem essa edição, 06 são provenientes do 
Ceará e 12 de fora; atingindo-se 66,66% de exogenia quanto à procedência 
dos artigos. Dentre estes últimos, 01 (um) advém da Alemanha, integrando a 
nossa já tradicional seção de “Doutrina Estrangeira”, e 11 artigos são oriundos 
de outros 06 (seis) Estados da Federação (SC/PR/RS/SP/MS/PA). Assim, do 
Norte ao Sul: as cinco Regiões do Brasil estão contempladas nessa alvissareira 
safra de artigos. 

– Dos 35 pareceristas cegos que atuaram nessa edição (double blind re-
view),  apenas 06 são endógenos (Nordeste-CE), contra 29 avaliadores de fora; 
alcançando-se 82,85% de exogenia quanto à procedência dos pareceristas, os 
quais são oriundos de 08 (oito) Estados da Federação, contemplando as regiões 
Sul  (SC/PR/RS), Sudeste (SP/MG/RJ) e Centro-Oeste (DF e MS).

– Dos 33 ilustres membros que integram a nossa Comissão Editorial, 
09 são endógenos (CE), enquanto 24 membros são exógenos; perfazendo-se 
72,72% de exogenia quanto à origem dos integrantes da Comissão Editorial. 
Dentre estes últimos, 22 (vinte e dois) são oriundos das cinco Regiões do Bra-
sil, envolvendo 09 (nove) Estados da Federação (SC/PR/RS/MG/SP/RJ//DF/
GO/PE); 01 (um) integrante proveniente da Alemanha e 01 (um) da França.

Os artigos foram submetidos à rigorosa avaliação de pareceristas extre-
mamente especializados em suas áreas de conhecimento, ciosos de sua missão 
e generosos para com o nosso periódico, ao disporem de seu precioso tempo, 
na tarefa de bem avaliar: chuva de bênçãos em todos os seus caminhos!...

Por fi m, nossa homenagem aos professores e acadêmicos da Unichristus, 
cujos trabalhos integram essa edição, assim como aos colegas da UFC e da 
UNIFOR, que compartilham conosco os seus saberes.



Aqui de nossa 15ª edição, ao mirar a paisagem, relembramos a nossa tra-
jetória, celebramos onde chegamos e vislumbramos aonde haveremos de chegar. 

Nos lábios, como uma prece, o poema risonho de Leminski: “isso de 
querer ser/ exatamente aquilo que a gente é/ ainda vai nos levar além”!... 

Leiam. Desfrutem. Divirjam. Degustem.

Profa. Dra. Gabrielle Bezerra Sales
Coordenadora-Geral do Curso de Direito da UNICHRISTUS

Profa. Dra. Fayga Silveira Bedê
Editora-Chefe da Revista Opinião Jurídica
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AS NOVAS FRONTEIRAS DA CIÊNCIA DA VIDA E O 
RESGATE DO PRINCIPIA FRATERNITAS

 Alaerte Antonio Contini*

Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira**

1 Apresentação. 2 Direito e Política: um amálgama necessário? 3 A fronteira 
do direito no duelo contra o espaço econômico. 4 Os iluministas e os ideais 
da certeza normativa. 5 Considerações fi nais. Referências.

RESUMO

A proposta do presente artigo está intimamente ligada na refl exão 
do ponto de vista do biodireito sobre os desafi os éticos do mundo 
técnico e tecnológico, que permeiam duas realidades; a dinâmica da 
velocidade do progresso tecnológico, que traz no seu bojo diversas 
possibilidades de crescimento da humanidade, e as ambivalências 
decorrentes das grandes transformações que desembocam nas ques-
tões éticas, que perfazem a vulnerabilidade do ser humano. Desse 
modo, verifi ca- se que, ao tomar a vulnerabilidade como princípio 
bioético e aplicá-lo no campo técnico e tecnológico, abre-se uma 
refl exão, alertando para que o imperativo da técnica não se impo-
nha de tal modo a instrumentalizar seres humanos. Trata-se de uma 
realidade em que está correlacionada toda a dimensão humana de 
produção e de aplicação de conhecimentos e de instrumentos com a 
responsabilidade ética do uso dessa criação humana. Nesse sentido, 
busca-se o resgate da tríade francesa: igualdade, liberdade, fraternidade, 
dando ênfase a este último princípio, que incita a pensar o mundo 
da técnica como elemento de humanização do ser humano e não 
como um instrumento de meio. Visto que do principia fraternitas e 
o do direito, não há necessariamente uma exclusão, mas admitindo 
que as sociedades completamente fraternas constituem no momento 
limitadas dimensões, buscar-se-a examinar a relação entre o direito 
e a fraternidade de um ponto de vista histórico, para trazer a baila 
os fatos envolvidos com o biodireito e a bioética, ao entorno do 

* Doutor em Ciência Política Università di Pisa- Itália e Pós-Doutor em Direito – Universi-
dade Federal de Santa Catarina – UFSC. E-mail: alaertecontini@ufgd.edu.br

** Doutora em Direito Social pela Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Professora As-
sociada da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa “Direitos Sociais” e “Sistemas de Justiça” vinculados ao Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecnológico (CNPq). Atualmente realiza o Estágio de Pós-Doutorado 
na Universidade de Málaga- ESPANHA, sob a supervisão do Prof. Dr. Antonio Márquez Prieto 
do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social. E-mail: olga.oliveira@ufsc.br
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conceito de fraternidade e de sua elaboração como um princípio 
legal que norteará  as contribuições deste trabalho. A discussão atual, 
possibilita novas abordagens pois em nível de futuro surgirão novos 
desafi os relacionados às tecnologias envolvendo o ser humano. São 
necessárias abordagens transdisciplinares que levem em consideração 
a autonomia das ciências e da técnica e ao mesmo tempo, considere 
a vulnerabilidade humana nas suas diversas manifestações. O fazer 
técnico humano, é plausível se o ser humano adquirir a consciência 
de não transformar a sua criação em uma arma que possa comprometer 
a própria essência  humana.

Palavras-chave: Direito. Biodireito. Progresso Tecnológico. 
Fraternidade.

1 APRESENTAÇÃO

Com o despertar do novo milênio, os apóstolos da tecnologia e da ciência 
não se omitem em preanunciar o que está por vir fundindo ideias e legitimações, 
constatando que vivemos em uma época marcada pelo desenfreado desenvol-
vimento tecnológico. Os avanços e os consequentes desenvolvimentos na área 
biotecnológica bem como as aceleradas pesquisas e experimentos evolvendo a 
manipulação genética  como um todo, incumbem os maiores desafi os sobre o 
futuro da natureza humana.

A grande facilidade técnica em subverter ou ignorar os métodos naturais 
controlados por milhões de anos de história evolutiva dos organismos vivos é 
hoje uma realidade. A humanidade vive um dos momentos mais exaltantes, 
mas também mais delicados, propriamente porque a mesma base organizativa 
pela atuação dos organismos mais complexos como o Ser Humano isto é, a 
reprodução assexuada, é hodiernamente colocada em discussão pelos recentes 
desenvolvimentos do conhecimento cientifi co e tecnológico.

Os intensos interesses comercias e industriais, oscilam incontestavel-
mente em direção à aplicação incontrolada das tecnologias mais avançadas. 
Neste viés, basta lançar um profícuo olhar em direção à “selva da inseminação 
artifi cial”.

Afl ora na atualidade um inédito “mercado de direitos”, onde os tradi-
cionais direitos econômicos conferidos à liberdade das transações mesclam-se  
com os direitos fundamentais que alheios a lógica do escambo, buscam de certa 
forma uma possibilidade de expansão.

O “shopping planetário” dos direitos é amplamente praticado por sujeitos 
econômicos na busca continua de lugares onde possam desenvolverem suas 
atividades  com o máximo proveito e o mínimo controle. E a este antigo e 
conhecido fenômeno, acompanha-se atualmente um crescente “turismo de 
direitos”, no qual se recorre para recuperar direitos negados em seus países de 
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origem. Neste sentido, de fronte a tais limitações que dizem respeito no decidir 
livremente sobre a própria vida, alarga-se um turismo dos direitos de tempos 
em tempos abortivo, reprodutivo, da eutanásia, da genética e dos biobancos,  
com o intuito de evadir-se das proibições nacionais que vetam de certa forma  
os direitos reprodutivos e o direito de morrer com dignidade, lançando-se a 
buscar lugares onde o nascer e o morrer, incide em sintonia com as profundas 
necessidades de cada ser humano.

Sempre mais evidente, de fato, desponta a diferente velocidade com  a 
qual derivam as inovações científi cas e tecnológicas de um lado, e o aprofun-
damento cultural político e jurídico do outro;  tendo como o resultado, quase 
que inevitavelmente os tempos e os ritmos da ciência superando aqueles da 
refl exão ética e da elaboração político-normativa.

Observa-se, que as biotecnologias inovadoras, estão determinando um 
desenvolvimento acelerado da cultura científi ca, no qual envolve o interesse 
industrial na aplicação em vários campos produtivos. E ainda, a celeridade da 
adequação das normas não são proporcionais a velocidade do desenvolvimento  
da ciência e da engenharia genética, e por isso, não consegue resolver o confl ito 
signifi cativo entre a proteção dos livres mercados, e a tutela da saúde pública 
e do ambiente. 1  

De acordo com  Pizzoferrato, “criam-se assim, vazios normativos que 
devem ser superados através da utilização de regras bioéticas, geralmente aceitos 
no sentimento social e moral coletivo”. 2 

O fi o condutor do presente trabalho será o de analisar em primeira mão 
o princípio da fraternidade não somente como princípio moral ou abstrato, mas 
como princípio político normativo que demonstra a sua relevância econômica 
e social no contexto atual com os novos desafi os relacionados às novas tecno-
logias envolvendo o ser humano na sua integralidade.

2 DIREITO E POLÍTICA: UM AMÁLGAMA NECESSÁRIO?

Vivemos atualmente em uma sociedade transbordada de direitos e  regras 
jurídicas proveniente de diversas fontes. Mas esta autonomia do jurídico, como 
em outros aspetos, a autonomia do político; da ciência e da técnica habita o 
poder de uma potência incontrolada.

Ocultada no quotidiano, a potência do direito libera-se nas situações de 
exceção, emergindo em uma absoluta autoridade soberana onde todos devem se 
curvar. A regra nutre e legitima a exceção, neste momento, todo o  direito vem 
identifi cado em sua particular utilização  podendo resultar em sua recusa por 
parte de todos aqueles que na regra jurídica acolhem  somente a sua imposição.  

Exceção e cotidianidade em alusão à norma jurídica é sempre tecida 
por oposições, a sua legitimação construiu-se para derivar também a sua incor-
poração no polo positivo de um confl ito. O direito “domestica”  a sociedade, 
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liberando-a das toxinas mas esta sua propalada função não é o sufi ciente  para 
fazer desaparecer o seu lado obscuro, intimando a sua atitude constritiva que por 
muito aproxima-se daquilo que deveria neutralizar, precisamente a violência.

Portanto, a conexão  entre direito e Estado Moderno, que faz deste último 
o monopolizador  da violência legítima, é acompanhado imediatamente com o 
problema dos âmbitos internos, dos quais autoridade e violência legítima po-
dem ser exercitadas, e portanto dos próprios limites do direito e da sua função 
“imunizante” 3  para garantir a sobrevivência da comunidade.

Nas últimas décadas do século passado, especialmente após a queda do 
Muro de Berlim,  assistiu-se o que parecia ser o surgimento de uma nova ordem 
internacional que permitia escapar fi nalmente de uma lógica fundada somente 
sobre o “equilíbrio do terror’ e da pura relação de força entre as grandes potên-
cias, e dialogou -se de fato em um “retorno do direito” que deveria restaurar o 
“governo das leis” no lugar do arbitrário e violento “governo dos homens.” 4 

Porém, estes foram os anos em que se difundiram uma leitura da socie-
dade e de suas instituições, que observou o direito como um instrumento de 
puro “disciplinamento” social,  como um meio para escravizar almas e corpos à 
“biopolitica” como fonte de autoritárias instituições totais.5 Portanto, o direito 
parece reduzido entre liberação e constrição, prisioneiro de paradigmas que 
negam  a sua complexidade, com repulsas e aceitações nem sempre motivadas. 

Ao mesmo tempo, querendo radicar-se mais profundamente a lei não tan-
to na sociedade, quanto na humanidade dos indivíduos, apresenta uma categoria 
de direitos fundamentais, que nos pertencem não enquanto partícipes de uma 
determinada comunidade política, mas enquanto seres humanos. Suscitando  
assim, um baluarte contra o autoritarismo público e a prepotência privada.

As questões levantadas sobre o modo de observar a regulamentação ju-
rídica e a ação política, não são atualmente aquelas que nascem de uma visão 
que postula uma espécie de aliança  antropológica entre o conhecimento de 
mundo que arremessam em direção à ideia de um governo de sábios, ou ainda 
em direção a um Estado Constitucional de direito, e em direção à lógica da 
representatividade democrática. Mas diz respeito, sobre o modo no qual na 
história recente,  transformou o evento jurídico como momento constitutivo 
dos globais eventos sociais com uma intensifi cação que se faz necessário falar 
de uma “juridifi cação” da sociedade. 6

Na refl exão sobre os limites de intervenção do direito, a questão decisiva 
depende muito das escolhas políticas e da relação que se institui entre sistema 
jurídico e os outros sistemas de regulação social.

Em um mundo cada vez mais “juridifi cado”, se algo vier a ser pensado 
para além do direito, causa a impressão que este evento brota somente porque 
ali o direito ainda não teve tempo hábil de alcançar.  Nos dizeres de Rigaux 
“nada do que é humano pode ser considerado estranho ao direito”, 7  neste viés, 
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a experiência da fase histórica não tão longínqua, nos leva a compreender que 
não existe nada no mundo que o direito não possa tocar ou disciplinar.

Resgatando o imperialismo jurídico que emergem das páginas de Jhering, 
não é difícil vislumbrar a exclusão  do império do direito em muitas províncias, 
confi adas em vez disso ao governo da religião, da ética, do costume e da natureza. 
A religião assenhorava-se da alma, a ética apoderava-se do comportamento, o 
costume social obrigava, a natureza era marcada por insuperáveis limites. Ditas 
regras, eram postas bem além de qualquer  infl uência dos indivíduos, sem a 
possibilidade de modifi cação.

A conquista por parte do direito dos territórios anteriormente confi ados 
unicamente à regra religiosa, ou ao imperativo ético, ou à conformidade social 
e aos dados naturalísticos, não assumia o caráter de uma excessiva expansão 
jurídica, constituía em vez disso, uma forma de liberação das regras constritivas 
justamente porque postas por entidades abstratas (divindade, moral, sociedade, 
natureza), não eram passíveis de alteração com um ato de vontade. 

A lei, ao contrário, como obra da consciência do homem permanecendo 
em sua disposição, sendo passível de modifi cação. É a vontade da nação, e a 
esta acompanha-se uma explícita afi rmação de liberdade como veio expresso 
na Constituição Francesa de 1793: “un peuple a toujours le droit de revoir, de 
réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à 
ses lois les génerations futures”. Ancorando-se na visão de Toccquevile, que “la 
revolution francaise a été une révolution politique qui a procédé à la manière 
des révolutions religieuses.8 O seu êxito, portanto, é exatamente o oposto no 
tocante à regra jurídica.

Na atualidade, podemos afi rmar que ditos acontecimentos não pertencem 
somente ao passado, nos parece que a vivência  da humanidade até recentemen-
te ao abrigo das leis da natureza, busque novos lugares onde a ruptura súbita da 
liberdade revela-se insuportável. Revelam-se assim, áreas da existência humana 
que deveriam ou devem ser normatizadas, pois a liberdade de escolha, onde era 
somente a caso do destino, surge como um insustentável peso.

Considerando este percurso, o encontro com o direito é fortemente 
condicionado particularmente pelos novos dados da realidade, construídos pela 
ciência e tecnologia, que alteram o sentido de se apelar ao direito e as formas 
da regulação jurídica. Há uma generalizada e persistente difi culdade social em 
metabolizar as inovações científi cas e tecnológicas, quando estas incidem es-
pecialmente sobre o modo no qual se nasce e se morre; sobre a construção do 
corpo na era da reprodução técnica; sobre a possibilidade de se projetar o ser 
humano. 9  É a antropologia profunda do gênero humano, que abruptamente 
no giro de poucos anos é colocada em discussão.

Os novos usos do direito em alusão à pessoa, são os frutos de um desve-
lamento  da realidade da técnica, estratifi cando assim, entorno do ser humano 
uma refl exão que leva a reconhecer neste “uma estrutura de valor, um ser 
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axiológico”10 assumindo em sua dimensão vital um novo sentido à refl exão 
jurídica e política sobre a vida.

3 A FRONTEIRA DO DIREITO  NO DUELO CONTRA  O ESPAÇO 
ECONÔMICO 

Procurando fazer uma alusão aos espaços, podemos identifi car múltiplos 
lugares onde é possível fazer valer um direito sempre mais livre do vinculo 
imposto  pela noção de cidadania como relação necessária a um especifi co 
território, referência quase que obrigatória para poder gozar de seus direitos 
em plenitude. Os sujeitos encontram-se em situações de poderem dispor de 
um “patrimônio de direitos” que pode ser exercitado em lugares múltiplos, 
procurando prioritariamente aqueles onde não existem proibições ou limitações 
que obstaculizem as suas livres escolhas. 

Propriamente a possibilidade de agir em uma dimensão que se dilata 
globalmente, torna gravosa muitas limitações de autonomia do sujeito, pois 
cada limitação nacional, destina-se a entrar sempre mais em concorrência com 
as disciplinas menos rígidas oferecidas por outros países. 

A este propósito, alarga-se diante de nós um inédito “mercado de direitos” 
que para escapar das proibições nacionais que vetam alguns direitos reprodutivos;  
direito de morrer com dignidade; a recusa de uma vida puramente vegetativa; 
o armazenamento de materiais humanos em biobancos; criopreservação etc., 
procuram-se alternativas dentre as quais a vida explode com todas as suas facetas 
e contradições, onde  o direito procura responder também de modo multifaceta-
do e contraditório, contra uma oferta crescente de limitações e oportunidades. 

Estamos diante como bem descreve Rodotà de um direito ala carte11 com 
uma oferta planetária que está colocando qualquer um em posição de escolher  
lugares e modalidades com a fi nalidade de satisfazer seus próprios interesses.

Diante destes fatores, estamos ante  uma situação que tanto o direito 
como a política não pode desinteressar-se, enclausurando-se no orgulho de 
alguns legisladores nacionais que afi rmam valores nos quais em outros pontos 
do globo não manifestariam tanta sensibilidade. Os legisladores, devem estar 
cientes do peso de suas (des)-legitimações que os golpeiam, quando os seus 
produtos não são socialmente reconhecidos. Sem sombra de dúvidas, faz-se 
necessário que os legisladores busquem operar cada vez mais em direção a um 
direito fl exível, que promova a autonomia e o respeito recíproco, devendo tomar 
ciência dos limites do direito e da existência de áreas onde a norma jurídica 
necessariamente deve entrar e deve fazê-lo com temperança e prudência.12 

Porém, o reconhecimento de uma diversidade que aniquila as fronteiras, 
obrigando necessariamente refl etir sobre as razões que lançam as pessoas em 
uma peregrinação planetária em busca de direitos, propõe a exigência de uma 
universalidade totalmente distinta do passado.
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A este respeito, podemos alavancar o lado negativo na difusão e genera-
lização da desenfreada busca de espaços e lugares onde curiosamente a voz do 
direito silencia. Pois há um turismo não somente de cidadãos, mas também  das 
empresas em busca de países denominados de “paraísos” para desenvolverem 
suas  atividades, principalmente quando se está de fronte a uma legislação per-
missiva como por exemplo; na experimentação dos fármacos em seres humanos 
ou a implantação de lucrativas clínicas de transplante de órgãos, adquiridas 
a um preço ínfi mo de pessoas desesperadas; ou a constituição de biobancos  
tanto públicos como privados, com o armazenamento de materiais humanos 
com um patrimônio genético insofi smável, sem alguma garantia dos dados 
sensíveis destes derivantes.

Estes são somente alguns dos exemplos tranquilamente tolerados ou 
camufl ados, que exigem uma refl exão mais aguda em opor-se a uma espoliação 
do que pode estar no mercado, inicialmente sobre o corpo e parte deste, que 
como pronunciam leis internas e  documentos internacionais, não podem ser 
fontes de lucro.

Mas a pura lógica do mercado, faz com que o direito se assemelhe 
como um valor negativo, arrastando consigo reduções extremas do respeito 
à dignidade e a vida humana. Difundem-se os biobancos, onde depositam-se 
partes ou produtos do corpo humano: gametas, sangue, tecidos, células, Dna 
etc., tudo isso  acrescendo a funcionalidade do corpo humano de tal modo 
que não é somente reproduzido ou multiplicado, mas também distribuído no 
tempo e no espaço.

Entretanto, este expansionismo global em busca de novos lugares para 
satisfazer as necessidades humanas, confl itam entre a liberdade e dignidade 
que pertencem à esfera daquilo que não é negociável, sendo colocado fora do 
mercado. não podendo se dispor da liberdade e  da dignidade, cambiando  no 
mercado como se tratasse de qualquer outro título jurídico. Aqui, emerge o 
confl ito da relação entre o direito e a política, que percebe-se que individuam-
-se situações que exigem ações políticas não somente como pressupostos ou 
pré-condições do exercício dos poderes jurídicos individuais e coletivos, mas 
a mesma voltada à plenitude da vida. 

Sob esta ótica, a política não assume completamente uma hegemonia, 
mas o direito parece encontrar o seu limite na vontade da política.

O direito de vida ou de morte como o paradigma da eutanásia, parece 
encarnar o máximo da potência jurídica. A este respeito, em Auschwitz não 
somente Deus foi morto, mas a ordem jurídica conheceu a sua extrema perversão 
.13 Apoiadas por ações diversas e mesmo contraditórias, o direito se constrói 
em um mundo próprio. E nesta autonomia jurídica, como em outros aspectos, 
a autonomia da política, ciência e da tecnologia, oculta o perigo de um desejo 
incontrolável de poder.14



18 n. 15 -  2013

Alaerte Antonio Contini | Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira

4  OS  ILUMINISTAS E OS IDEAIS DA CERTEZA NORMATIVA

Um dos pontos principais que se poderia questionar neste momento 
quando se está diante de um sistema normativo, seria  sobre o que restou do 
espírito que animou o século dos iluministas? O que permaneceu da crítica 
implacável e radical de Volteire, de Rousseau, e de muitos outros ainda, ao 
vírus da incerteza que corrói o corpo do ordenamento normativo?

Certamente, há uma distância intransponível entre os projetos utópi-
cos dos pensamentos iluministas – que através da “Ciência da legislação” 15 
encorajava-se a distinguir os traços de uma sociedade fraterna – e as atuais e 
bem (mais estreitas) visões da legística, que determinam as dimensões do único 
terreno pelo qual até o momento tem corroborado a  maturar algumas formas 
de reação às imperfeições do direito positivo.

Mas se de fato, a utopia representa o motor da história e ocasionalmente 
é sempre bom revisitá-la; portanto, com o intuito em demonstrar aqui de forma 
rápida e sumária a ilustração de como pela primeira vez (e talvez última) os ideais 
de transparência das leis manifestou-se plenamente na experiência histórica, 
permeando o sistema jurídico vigente, vale o comentário a este respeito, de 
Gaetano Filangieri – comentando uma ordem Napolitana de 1774, imposta ao 
ministro Tanucci -sintetizando os ideais do “iluminismo jurídico” (como esta 
doutrina foi sucessivamente batizada).16

O rei quer que tudo seja decidido segundo um texto expresso; que 
a linguagem do magistrado seja a linguagem da lei; que ele fale 
quando estes falarem e que fi que em silencio quando esses não 
falem, ou quando não falam de modo claro; que a interpretação seja 
proibida; a autoridade dos doutores banida do foro, e o magistrado 
forçado a apresentar publicamente a razão da sua decisão.

Desta passagem, emerge antes de mais nada uma aversão radical em 
desfavor do complô da atividade interpretativa, descartada enquanto meio 
subjetivo que poderia distorcer o real signifi cado da lei. Como bem asseverou 
Montesquieu: “não é lícito interpretar uma lei em detrimento de qualquer 
cidadão, quando se tratar de seus bens, de sua honra, ou de sua vida”. E ain-
da, mais precisamente Volteire “que toda a lei seja clara, uniforme e precisa: 
interpretá-la equivale quase sempre a corrompê-la”.17

Com a exceção da linguagem dos iluministas, o termo em questão assumia 
uma conotação negativa, que foi sucessivamente moldada no léxico moderno, 
designando que toda a atividade criativa ou integradora do direito escrito, e a 
sua hostilidade era ligada portanto, não muito conexa à interpretação em si, 
mas aos seus excessos,  nas ações dos juízes e juristas quando deixados livres 
para (de)formar os princípios do sistema normativo. Uma passagem na qual 
tal exceção se revela de forma clara foi escrita por Pietro Verri em 1765: “in-
terpretar, quer dizer substituir-se no lugar de quem escreveu a lei, e indagar o 
que o legislador teria decidido verossimilmente neste ou naquele caso, quando 
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a lei não fala claramente. Interpretar signifi ca dizer ao legislador mais do que 
ele disse, e aquele acréscimo, vem ser a medida da faculdade legisladora que 
se derroga ao juiz.18

A única forma de interpretação defi nitivamente admitida era portanto, 
aquela literal, ou seja, toda direcionada na letra dos textos normativos e com 
a explícita proibição de adentrar igualmente no espírito; isto porque – segundo 
a celebre expressão de Montesquieu -  o juiz deveria ser somente “a boca que 
pronuncia as palavras da lei”,19 baseado em uma concepção puramente mecânica 
e ilusória dos processos que regulam a aplicação do direito.

Portanto, a primazia delineada pelos iluministas em tornar o  poder 
judiciário, “tão terrível entre os homens” e de certa forma “invisível e nulo” 
– segundo os objetivos declarados explicitamente no Esprit des lois 20 – e de 
obrigá-lo à mera interpretação literal tinha como pressuposto a absoluta clareza 
da lei; neutralização dos juízes, empurrando na direção de um direito mais certo 
e  inteligível que  era na verdade uma o falimento da outra.

Na atualidade, sabemos que tal assertiva é inaceitável, e que o mundo 
permanece inexoravelmente mudo até que não venha a ser questionado. Visto 
que, um processo intelectual voltado a extrair o signifi cado de muitos fatos, a 
interpretação representa de fato o prelúdio de qualquer atividade cognitiva e 
neste sentido a proibição anunciada pelos iluministas não pode deixar de soar 
de modo paradoxal. Utilizando-se da afi rmativa de Zagrebelski, “o legislador 
deduz, e o interprete induz.” 21

Mas o que entendiam os iluministas por clareza do direito? E em que 
medida continua sendo válida a lição dos progenitores?  Em síntese, quatro 
virtudes: a) simplicidade;  b) estabilidade; c) parcimônia; d) generalidade.

No tocante a ideia de simplicidade legislativa, refl etia o motivo tipi-
camente iluminista de Natureza de  Estado, o da natural espontaneidade das 
relações humanas que o legislador não deve complicar nem alterar: segundo tal 
concepção, as leis deveriam receber uma formulação extremamente concisa, 
distante de expressões vagas ou de motivações discursivas que pudessem exerci-
tar a ação corrosiva dos intérpretes, sem tecnicismos e excessos especialíssimos. 
Por sua vez, o atributo à estabilidade do direito,  que visava promover a clareza: 
isto ocorre porque a cada lei nova gera inicialmente uma fonte de dúvidas  e 
incompreensão, seguindo portanto, uma linha tendencialmente obscura. 

Aqui, utilizando-se da assertiva de Rousseau: “Qualquer Estado que 
tenha mais leis do que possa ser lembrado pelos cidadãos, é um Estado mal 
ordenado; e todo homem que não sabe literalmente sobre as leis do seu país, 
é um péssimo cidadão.”22

Portanto, a terceira regra sugerida pelos iluministas para o bom legisla-
dor: a parcimônia, que seria a economia do direito, o qual poderia assegurar 
a total codifi cação do sistema normativo. Mas a recuperação de clareza na 
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disposição normativa baseava-se principalmente ao requisito da generalidade 
da lei, vigorosamente sustentada pelos maiores pensadores do período como 
por exemplo, Loke que  já tinha teorizado a obrigação de governar mediante 
“leis invariáveis nas suas aplicações particulares.”

Mas a tais exigências, deu voz em seguida às doutrinas de Rousseau e de 
Montesquieu, que também vieram infl uenciar a redação das cartas revolucio-
nárias no fi nal do Séc.XVII. Do primeiro, deriva a celebre afi rmação: “não pode 
haver vontade geral sobre um objeto particular” de modo que; “toda atividade 
que se refi ra a um objeto individual não pertence ao poder legislativo”; do 
segundo, se extrai que: “a força da lei, consiste somente no fato de que esta é 
decretada para todos.”23

 Prevendo ainda Montesquieu, aquilo que será um dos piores fl agelos da 
legislação contemporânea, advertindo de como: “as leis inúteis enfraquecem 
aquelas necessárias, e aquelas que podem ser contornadas enfraquecem a le-
gislação. Uma lei deve poder explicar os seus efeitos, e não deve permitir em 
derrogar uma regra específi ca.” 24

Após dois séculos de distância, os ideais acalentados de transparência 
normativa pelos iluministas ainda ecoam de forma desconfortante. Foi a partir 
do Iluminismo, portanto, que as refl exões sobre de como redigir uma boa lei 
adquiriram um valor normativo, que tomará novos rumos com o surgimento 
do Welfare State. Um verdadeiro diálogo entre as instituições e a doutrina, 
no tocante a qualidade da regulação, e a busca do melhor modo em garantir e 
estabelecer-se como uma técnica normativa, bem como, uma ciência jurídica.

A lição dos iluministas continua viva, já que a pedra angular para satisfazer o 
anseio eterno da clareza do direito, reside exatamente no atributo da generalidade, 
como de fato, recomenda o precursor de todos os manuais de drafting legislativo 
– o Renton Report .25 Por uma soma de motivos, este objetivo tornou-se quase que 
inatingível, ao menos nos termos em que foi colocado pelo pensamento dos ilumi-
nistas; tanto é, que ao nosso tempo tem sido efetivamente defi nido como “a idade 
da decodifi cação” 26, para exprimir a fuga da normativa codicista, na qual durante 
o Séc.XIX incorporou a noção cara à generalidade pelos iluministas.

Buscando um ponto de partida para as causas do fenômeno de uma crise 
normativa, afi rma-se em primeiro lugar, que o advento do Estado social-liberal, 
que representou sem dúvida um fator de emancipação e de progresso, que de 
certo modo, tornou mais complexa e intrincada a trama normativa abrindo 
caminho à exceção e a necessidade de leis especiais ou setoriais. 

Ainda utilizando-se das proposições de Pagano “Em síntese, as causas são 
individuadas em primeiro lugar pela mudança do papel do Estado com a progres-
siva passagem do Estado-liberal, que garantia a igualdade formal, e a manutenção 
da ordem interna e a defesa externa, para o Estado intervencionista e assistencial, 
com o objetivo de garantir aos cidadãos do berço à tumba um mínimo de segu-
rança social, segundo uma expressão fi gurativa resumida do Welfare State.” 27
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Com o surgimento do novo modelo de Estado, verifi ca-se conjunta-
mente uma alteração de fi nalidade no uso da lei, que de instrumento regulador 
preventivo das relações sociais, assume sempre mais o caráter de instrumento 
operativo de transformação e de governo da sociedade, mediante intervenções 
diretas particularmente no campo econômico e social. Deste modo, isso reverte 
o papel do legislador e do Estado, que tinha sido entregue pela experiência 
liberal; não mais “guardião noturno”, utilizando-se  da afi rmação de Lassalle, 
“não mais simplesmente um expectador dos processos econômicos e sociais; 
mas por sua vez,  partícipe do jogo, com a função equilibradora que porém, 
multiplica a produção do direito e a fragmenta através de disciplinas específi cas 
e detalhadas.” 28

Em síntese, a mudança no papel do Estado que naturalmente também há 
uma grande parcela histórica de lutas sociais ligadas às emergentes políticas de 
novas classes, e caracterizada ainda, por uma imponente expansão dos serviços 
públicos, pode ser considerado como um grande fator determinante, vindo a 
culminar em uma grande extensão e multiplicação das regulamentações.

Mas, é principalmente  em relação ao estado de uma crise da legislação 
cada vez mais infl acionada, ingovernável, que se dá o início à uma refl exão 
global sobre o modo de redação das leis, tanto no plano científi co (onde a téc-
nica regulatória assumiu particularmente uma forma doutrinariamente técnica 
no âmbito legislativo) como no plano político, refl etindo em todos os países, 
fazendo-os sentir a necessidade de efetuar uma observação profunda, sobre o 
modo de legiferar e de emanar regulamentos ou diretivas, e sucessivamente 
apurar soluções mais incisivas em nível político-institucional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma, como já descrito no decorrer do trabalho, não se deve ol-
vidar a priori, os esforços estabelecidos pelos clássicos em obter uma legislação 
condizente com a realidade, mas, que também devem ser acrescentados outros 
intimamente relacionados com a demanda da sociedade contemporânea em 
constante transformação, principalmente com as tecnologias voltadas em 
direção à vida, na busca de uma legislação clara, concisa, efi caz, priorizando a 
certeza do direito.

Diante do exposto, ainda se percebe que o esforço está intimamente 
ligado ao compromisso em fortalecer o Estado de direito, como garantia para 
uma vida melhor para o indivíduo e para a sociedade. Sendo uma destas con-
dições, senão a mais importante, para uma “boa democracia” a aceitação que 
se obtém por parte dos indivíduos e dos sujeitos coletivos,  que são governados 
pelas leis que se criam. 

A norma clara, não elimina a interpretação, mas sim a facilita. Saber qual 
ação condiz de acordo com as normas que são regidos tanto para os colaboradores 
do sistema governamental, como para os cidadãos signifi ca uma contribuição 
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essencial para a fraternidade e para o desenvolvimento dos povos. Não se pode 
haver uma norma clara em um sistema jurídico contaminado.

Na refl exão sobre os limites de intervenção do direito, a questão decisi-
va depende muito das escolhas políticas e da relação que que se institui entre 
sistema jurídico e os outros sistemas de regulação social. Deste modo, direito 
e política necessariamente devem amalgamarem-se em um comum projeto de 
boa governabilidade, individuando um preciso limite ao uso do direito, um 
direito não prisioneiro das ocasiões ou de interesses fragmentados, mas que para 
ser reconhecido como tal, nasce da abstração da contingência e dos interesses 
menos expressivos de uma exigência geral. 

A dialética entre o direito e  a vida, assumem aspectos que não podem 
ser eliminados por um movimento simplista. um olhar do direito sobre a vida e 
a realidade, deve ser mediada pelos fi ns e valores que uma sociedade consegue 
incluir no sistema jurídico. Ditas regras, sobretudo, quando incorporam valo-
res e apresentam-se como princípio norteador da ação política e social são os 
resultados dos processos que pelo menos nos sistemas democráticos, demonstra 
o efeito de complexas dinâmicas políticas culturais.

A autodeterminação, ganha terreno e defi ne as condições da livre cons-
trução pessoal, ao mesmo tempo que a contemplação solitária do si próprio e a 
relação do eu com os outros, exigem uma reconsideração do viver em comum.  
Como a própria proclamada indivisibilidade dos direitos civis, políticos e 
sociais, relacionados com as inovações cientifi cas e tecnológicas, exprimem 
propriamente a necessidade de uma recomposição da pessoa humana. E direi-
to e política, não podem separar-se da vida, mesmo que propriamente devam 
renunciarem a se apoderar das mesmas.

Certamente são trágicas as imagens que induzem a refl etir sobre o corpo 
humano em sua totalidade, como bem colocava Foucault, “dócil”, “analisável”, 
“manipulado”, “útil”, “inteligível”, “neurológico”29, imagens estas, que na atua-
lidade se multiplicam e apresentam o corpo humano multifacetado alterando 
a sua percepção de si em relação com os outros.

Mas, ainda não menos importante do que já se discorreu anteriormente, 
faz-se necessário recordar que dos fenômenos que procuramos demonstrar neste 
trabalho, o peso ou vício por assim dizer cultural, ou seja, o fato de se pensar 
em que qualquer problema possa obter soluções  por via legislativa, e que em 
suma, tudo se resolva com uma nova lei, é o  ponto crucial para se utilizar 
da afi rmação de Kaplan “Dê um martelo a uma criança e ele imediatamente 
descobrirá que tudo em sua volta necessita ser pregado; dê à um parlamentar 
a oportunidade de intervir sem muito condicionalismo ou ligações, e logo o 
mundo inteiro encontrar-se-á enjaulado em uma teia normativa. Isto refl ete 
também uma espécie de sentimento de onipotência do direito, que geralmente 
está atrás dos bastidores da atividade legislativa.
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As Novas Fronteiras da Ciência da Vida e o Resgate do Principia Fraternitas

NEW FRONTIER OF SCIENCE OF LIFE AND 
RESCUE OF PRINCIPIA FRATERNITAS

ABSTRACT

This article’s purpose is closely related to reffl ection 
from the point of view of biolaw on the ethical 
challanges of tecnichal and technological world, which 
permeates two realities: the dynamics of the speed of 
technological progress, which has intrinsically several 
growth possibilities of humanity, and the ambivalences 
due to major transformations that empty into ethical 
issues, which make up the vulnerability of human beins. 
This way, it is verifi ed that, by considering vulnerability 
as bioethical principle and apply it in the technical 
and technological fi eld, opens a debate, warning that 
the technique does not impose such a way to equip 
humans. It is a reality that is correlated across all human 
dimention of production and application of knowledge 
and instruments with the ethical responsability of using 
this human creation. This sense, it is seeked to rescue 
the French triad: equality, liberty, fraternity, emphasizing 
the last principle, urging the world to think of the 
technique as an element of the human being and not as 
a instrument means. Since the principia fraternitas and 
law there is not necessarily an exclusion, but admitting 
that  completely fraternal societies are limited time 
dimentions, is seeking to examine the relationship 
between the right and the brotherhood of a historical 
point of view, to bring to fore the facts involved with 
biolaw and bioethics, around the concept of brotherhood 
and its development as a legal principle which will guide 
this work’s contribution. The current discussion enables 
new approaches because in the future, new challanges 
related to technologies involving humans will arise. 
Transdisciplinary approaches are required that takes 
into account the autonomy of science and technology 
and, as the same time, consider human vulnerability in 
its several manifestations. The human tecnical make is 
plausible if humans acquire an awareness of not turnig 
their creation into a weapon that can endanger human 
essence.

Keywords: Law. Biolaw. Technological Progress. 
Fraternity.
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RESUMO

O artigo apresenta estudo que resultou, em 2013, no 
Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade (IRBES), 
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). Esse estudo apontou, pelo terceiro 
ano consecutivo, o Brasil em último lugar dentre os 
trinta países que apresentam as maiores cargas tributárias 
no mundo. O resultado é mais um elemento a indicar a 
inefi ciência do Estado brasileiro em promover políticas 
públicas produtoras de bem-estar social e em exercer 
boas práticas de governança pública, que deveriam 
balizar a atividade do administrador público. Após 
o detalhamento dos resultados do estudo, o artigo 
apresenta noções sobre efi ciência tributária, sob um 
ponto de vista complexo que envolve o Direito e a 
Economia, fornecendo aparato conceitual para lidar com 
a discrepância apresentada pelo estudo. Essas noções 
subsidiam as refl exões posteriores sobre governança 
no setor público e desenvolvimento e, em seguida, as 
considerações fi nais sobre a importância na consideração 
do IRBES no debate relativo a políticas públicas para 
proporcionar bem-estar à sociedade.

Palavras-chave: Tributação. Governança. Efi ciência. 
Desenvolvimento. Direitos Fundamentais.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos, e especialmente a partir da década de 1990, 
tem-se verifi cado, no Brasil, um crescimento acentuado da carga tributária e 
da complexidade da legislação tributária. Alguns governos se sucederam, mas 
a política de elevar a tributação não mudou; ao contrário, foi aprimorada, tor-
nando o sistema de arrecadação tributária extremamente efi caz sob o ponto de 
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vista dos montantes auferidos pelo Estado brasileiro. No entanto, a excelência 
na arrecadação de tributos, infelizmente, não parece se refl etir em melhor gestão 
de recursos públicos. Dessa forma, arrecada-se cada vez mais e negligencia-se 
no tocante às despesas e investimentos públicos, deixando longínqua, ainda, 
a busca pelos Objetivos Fundamentais da República na forma como postos na 
Constituição. Esse divórcio entre arrecadação e investimento encontra paralelo 
na cisão doutrinária entre o Direito Tributário e o Direito Financeiro, verifi cada 
na evolução do conhecimento jurídico e que, hoje, encontra-se em xeque.1

O crescimento da carga tributária tem sido, ao longo dos últimos anos, 
muito superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Levando 
isso em consideração, um interessante estudo lançado no início de 2013 pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), com o título “Carga 
Tributária Brasileira versus o IDH”, divulgou a terceira versão do Índice de 
Retorno de Bem-estar à Sociedade, o IRBES 2013. 

O estudo, com seus limites, indica que a arrecadação de tributos no 
Brasil poderia ser melhor investida, em benefício da população, com vistas 
à plenitude do que se propõe em termos de empreendedorismo público. O 
estudo chama atenção pelo fato que o Estado brasileiro, cada vez mais, se 
consolida como intenso arrecadador, sem cumprir plenamente seus deveres 
prestacionais. O Estado tem abusado de gastos públicos mal elaborados, 
atingindo sucessivos recordes na arrecadação tributária em dissonância 
com a realidade social e prestação de serviços básicos a que é obrigado. Isso 
evidencia, em números comparativos, sua inefi ciência em proporcionar o 
bem-estar à sociedade e garantir direitos fundamentais aos cidadãos, tanto 
pela prestação, quanto pela regulação.

Por entender que tal cenário decorre tipicamente de um problema de 
gestão, com políticas públicas desviadas do foco de bem-estar social, pretende-se, 
com este artigo, expor o resultado do estudo do IBPT (IRBES 2013) e trazer ao 
leitor noções sobre efi ciência e efi ciência tributária, governança e desenvolvi-
mento, sob os pontos de vista jurídicos e econômicos, em uma visão complexa 
da realidade que não cinde os diversos aspectos do quotidiano social. Esses 
elementos conceituais introdutórios são, em seguida, relacionados à ideia de 
empreendedorismo público para, ao fi nal, recomendar a consideração do IRBES 
quando da defi nição de políticas públicas para, satisfatoriamente, concretizar-se 
prestações civilizatórias que visem o bem-estar da sociedade.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade – IRBES

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação lançou, em 2013, a 
terceira versão do seu estudo sobre a Carga Tributária Brasileira versus o IDH, 
resultando assim na criação do Índice de Retorno de Bem-estar à Sociedade 
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(IRBES). O estudo estabeleceu uma relação entre a carga tributária e retorno 
dos recursos à população, em termos de qualidade de vida, mediante a utilização 
de índices recentes e atualizados sobre a arrecadação tributária nacional e o 
Índice de Desenvolvimento Humano de vários países. Ele pode ser consultado 
no seguinte sítio da internet, no qual foram obtidas as informações aqui expos-
tas: https://www.ibpt.org.br.

O estudo teve por objetivo mensurar os trinta países de mais elevada 
carga tributária, assim defi nido pela relação entre a arrecadação tributária e 
a riqueza gerada, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB), e verifi car se os 
valores arrecadados estariam retornando à população, por meio de atuação pú-
blica de qualidade que gere bem-estar à população. Para tanto, o IBPT utilizou 
dois parâmetros considerados essenciais para o tipo de comparação pretendida: 
a carga tributária e Índice de Desenvolvimento Humano. A carga tributária, 
arrecadação em relação ao PIB, foi obtida junto à OCDE – Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, referente ao ano de 2011 (última 
atualização). Já o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi examinado 
conforme dados do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento, com a previsão do índice fi nal para o ano de 2012.

Conforme registrado no estudo, a carga tributária é a relação percentual 
obtida pela divisão do total geral da arrecadação de tributos do país em todas 
as suas esferas – federal, estadual e municipal – em um ano, pelo valor do PIB, 
ou seja, a riqueza gerada durante o mesmo período de mensuração do valor dos 
tributos arrecadados. Por exemplo, no Brasil, para o ano de 2011: arrecadação 
tributária (em R$ mil) = R$ 1.492.000; PIB (em R$ mil): R$ 4.142.800,00; 
carga tributária = 36,02%.

A Receita Federal do Brasil entende que o incremento de carga tributária 
deve ser explicado em função do crescimento da atividade econômica em 2011. 
De fato, em geral, o incremento da atividade econômica aumenta a arrecadação 
de tributos. A evidência mais clara dessa resposta elástica ao crescimento econô-
mico reside no fato de a expansão da receita tributária ocorrer, principalmente, 
em tributos vinculados ao faturamento ou ao valor agregado (Cofi ns, PIS/Pasep 
e IPI) e à massa salarial (Contribuição previdenciária ao INSS).

O Índice de Desenvolvimento Humano, por sua vez, é uma medida 
comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natali-
dade e outros fatores, e calculado para os diversos países do mundo. É uma 
maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população, 
especialmente bem-estar infantil. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo 
economista paquistanês Mahbubul Haq e pelo economista indiano Amatya 
Sen; atualmente, vem sendo usado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento em seu relatório anual. Tem relação direta com direitos 
fundamentais, na medida em que avalia, dentre outros, educação e saúde. 
Nessa linha, desenvolvida será a sociedade que respeita e garante, formal e 
materialmente, os direitos fundamentais, interpretação também possível a 
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partir da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da Organização das 
Nações Unidas, de 1986.

O IDH é um índice que serve de comparação entre os países, com o 
objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida 
oferecida à população. Esse índice é calculado com base em dados econômicos 
e sociais. O IDH vai de zero, nenhum desenvolvimento humano, a um, desen-
volvimento humano total. Quanto mais próximo de um, pode-se afi rmar que 
o país atingiu maior grau de desenvolvimento.

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de 
oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desen-
volvimento. O IDH pretende ser uma medida geral, sintética, mais ampla e 
complexa do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre 
o desenvolvimento humano, o IDH não consegue abranger, contudo, todos os 
aspectos de desenvolvimento. Não deve ser havido como uma representação 
da felicidade das pessoas nem deve ser utilizado como indicativo defi nitivo do 
melhor lugar no mundo para se viver.

Para atingir o objetivo do estudo sobre Carga Tributária versus IDH, o 
IBPT providenciou a criação de um índice que pudesse demonstrar o nível de 
retorno à população dos valores arrecadados com tributos, em cada país. Tal 
índice, denominado IRBES – Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, é 
resultado da somatória da carga tributária, ponderada percentualmente pela 
importância deste parâmetro, com o IDH, ponderado da mesma forma.

Dentre alguns dos resultados encontrados, nota-se que, ao se conside-
rar os trinta países com a maior carga tributária, e mantendo-se a restrição a 
esses dois índices, o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno 
dos valores arrecadados em bem-estar à sociedade. A Austrália, seguida dos 
Estados Unidos, da Coréia do Sul e do Japão, são os países que melhor fazem 
aplicação dos tributos arrecadados, em termos de melhoria da qualidade de 
vida de seus cidadãos. Tem-se ainda que o Brasil, com arrecadação altíssima e 
péssimo retorno desses valores, fi ca atrás, inclusive, de países da América do 
Sul, como Uruguai e Argentina.

A seguir, a tabela com o resultado fi nal encontrado no estudo:
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O IRBES é decorrente da somatória do valor numérico relativo à carga 
tributária do país, com uma ponderação de 15%, com o valor do IDH, que re-
cebeu uma ponderação de 85%. Essa ponderação diferenciada foi feita porque 
o IBPT entendeu que o IDH elevado, independentemente da carga tributária 
do país, é muito mais representativo e signifi cativo do que uma carga tributária 
elevada, independentemente do IDH. Assim sendo, o IDH teve um peso bem 
maior para a composição do índice.
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Embora com suas limitações, o estudo que resultou no IRBES é capaz 
de demonstrar que o Brasil, embora arrecade quantias signifi cativas a título de 
tributos, tem sido incapaz de oferecer qualidade de vida à sua população. Essa 
é uma situação que se insere em uma cadeia complexa de relações recursivas; 
nesse sentido, é epistemologicamente ilegítimo afi rmar-se uma causa única 
para esse estado de coisas.2 No entanto, não é despropositado pensar-se que 
a falta de efi ciência tributária esteja relacionada com essa situação. Por isso, 
é proveitoso examinar-se esse tema, em conjunto com o empreendedorismo 
público, na tentativa de compreender conceitos e categorias que permitam 
pensar o problema apontado pelo IRBES com solidez científi ca.

2.2. Empreendedorismo público e efi ciência tributária

Entre outros valores, defi nidos no preâmbulo da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 1988, o Estado brasileiro destina-se a assegurar o 
desenvolvimento. No artigo 3.º, II, a garantia do desenvolvimento nacional é 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Desenvolvimento é 
tema complexo; dentre suas várias facetas, pode ser compreendido a partir do 
empreendedorismo e da efi ciência.

Muitos seres humanos são proativos: elegem métodos e metas, procuram 
produzir utilidades para si e esperam ser reconhecidos pela comunidade por ter 
também para ela contribuído.3 Nesse sentido, apresentam aquelas características 
que os pesquisadores normalmente atribuem aos empreendedores. Negar-lhes o 
reconhecimento dessas qualidades e potencialidades é tratá-lo como mero ob-
jeto, afrontando-lhe a dignidade, um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil (CF, art. 1º, III). Na lição, por exemplo, de Luiz Alberto Blanchet:

Empreendedor não é somente o autônomo. Também o é o 
empregado, o funcionário público e toda pessoa que identifi ca 
necessidades presentes e antevê utilidades futuras e as materializa. 
Por ser fi gura insubstituível em todo processo de desenvolvi-
mento, o empreendedor deve ser reconhecido e compensado, 
caracterizando-se aí a reciprocidade.4

A noção de empreendedorismo público, por sua vez, pode ser ligada ao 
contido no artigo 37 da Constituição que, em seu caput, expressamente impõe 
à administração pública o dever de atuar com efi ciência.

Por essa consagração em direito constitucional positivo, a efi ciência, além 
da importância que tem para a economia, é, também, um princípio constitu-
cional expresso, que integra o arcabouço do direito administrativo brasileiro, 
ao menos, desde da Emenda Constitucional n. 19/1998. Trata-se de princípio 
que, conforme lição de Emerson Gabardo possui sólida força normativa. Para 
o autor, “ainda que a efi ciência, a priori, não seja considerada pela doutrina um 
conceito de origem jurídica, certamente que, após sua constitucionalização, não 
se restringe a um “ente” da Ciência da Administração ou Economia”.5 Sobre o 



32 n. 15 -  2013

André Folloni | Cristiano Lisboa Yazbek

surgimento do princípio da efi ciência como princípio jurídico, Ricardo Lobo 
Torres ensina: “A efi ciência surge no pensamento ocidental como princípio 
econômico. Só recentemente, com a emergência da globalização e o renasci-
mento do liberalismo, é que ganha a conotação de princípio jurídico”.6 

O princípio constitucional da efi ciência administrativa é oriundo da 
necessidade de alterar-se o modelo administrativo para que a administração 
pública entenda seu papel e atue conforme a necessidade do Estado e não do 
governo, mantendo-se em linha de raciocínio de que a efi ciência não é o ponto 
de partida, mas a chegada – que, para ser alcançada, precisa, ainda conforme a 
lição de Emerson Gabardo, de um caminho seguro, ou seja, fundamentalmente 
ético e justo.7

O economista Pareto foi o responsável pela formulação do princípio 
conhecido como o “ótimo de Pareto”. Verifi ca-se o ótimo de Pareto na seguinte 
situação, na descrição feita por Amartya Sen: “Considera-se que um determi-
nado estado social atingiu um ótimo de Pareto se, e somente se, for impossível 
aumentar a utilidade de uma pessoa sem reduzir a utilidade de alguma outra 
pessoa”.8 Para Ives Gandra da Silva Martins, o princípio da efi ciência em ma-
téria tributária deve ser examinado da seguinte forma:

Em matéria tributária, o princípio da efi ciência deve ser exami-
nado à luz de três aspectos: 1) capacidade dispenditiva do Estado, 
que deve estar vinculada à correta utilização dos tributos arreca-
dados a bem da comunidade; 2) justiça da tributação e geração 
de desenvolvimento econômico e social, pela exata detecção dos 
limites da capacidade contributiva e das imposições e estímulos 
necessários para que a sociedade progrida; 3) justo combate à 
sonegação, para que não gere descompetitividade.9

A questão da efi ciência na implementação de políticas públicas 
é tratada por Leonel Pires Ohlweiler, quando afi rma que:

As principais instâncias estratégicas dos governos, responsáveis 
pela elaboração das políticas públicas, vale mencionar, são pre-
enchidas ao alvedrio dos administradores públicos, resultado de 
alianças partidárias e olvidando a questão da efi ciência. Portanto, 
há um alto grau de interesses espúrios a alimentar a tomada de 
decisões, sequer articulando-se uma espécie de unidade de sentido 
administrativo para a elaboração dos planos de governo.

Tal estado de coisas somente poderá ser superado com a constru-
ção de uma cultura de planifi cação, uma concepção na qual as 
ações administrativas sejam fruto do planejamento ponderado, 
bem como dotadas de força normativa.10

Luciano Benetti Timm, por sua vez, ensina que a questão da efi ciência 
é de extrema importância em uma perspectiva do Direito e Economia, pois 
os recursos orçamentários obtidos através da tributação são escassos e as ne-
cessidades humanas a satisfazer são ilimitadas.11 Em função disso, os recursos 
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arrecadados por meio da tributação devem ter uma aplicação também efi ciente, 
de forma que se possa atingir o maior número de necessidades, na forma como 
concebidas pela Constituição, com os mesmos recursos.

O Sistema Tributário Brasileiro é extremamente complexo, seja pela 
quantidade de regras existentes, seja pela difícil interpretação das mesmas, 
seja pela quantidade de tributos ou, ainda, em função das diversas obrigações 
acessórias a que os contribuintes estão submetidos. Para que o País tenha uma 
política tributária efi ciente é necessário que a efi ciência esteja presente tanto 
no sistema de arrecadação de tributos quanto no gerenciamento dos gastos 
públicos, pois se houver efi ciência na arrecadação e inefi ciência nos gastos 
públicos, a política tributária será inefi ciente, pois não existe algo como uma 
“efi ciência parcial”.12 Assim, o princípio da efi ciência, em matéria tributária, 
pode ser entendido como aquele que impõe uma política tributária que visa 
a proporcionar o desenvolvimento econômico, social, humano e cultural, de 
forma sustentável, e permitindo a liberdade individual aliada às necessidades 
coletivas; tributando-se, assim, de forma menos invasiva possível no patrimônio 
e na liberdade das pessoas, mas de forma a permitir a arrecadação necessária, 
diante da capacidade contributiva da população, para promover, com efi cácia, 
os direitos fundamentais. Desta forma, a efi ciência tributária estará presente 
quando houver uma relação equitativa entre o total arrecadado em tributos e 
a contrapartida em atuação pública de qualidade, naquilo que a Constituição 
determina como deveres do Estado.

Para que ocorra esse equilíbrio, é necessário que seja feito um planeja-
mento estratégico sério, que envolva profi ssionais da área de administração, 
economia e contabilidade, possibilitando-se, assim, conseguir efi ciência na 
gestão dos recursos públicos, caracterizando-se o efetivo empreendedorismo 
público.13 Como qualquer estratégia numa realidade complexa, precisa estar 
com atenção permanente à necessidade de readequações de rumos ou de meios.14

2.3. Governança e desenvolvimento

Não obstante tudo o que foi exposto, também é certo que o Estado não 
está obrigado a atuar de forma efi ciente apenas ao administrar. A Constituição 
impõe a necessidade de que o Estado se conduza com efi ciência, também, ao 
exercer suas outras funções: ao levar a efeito a jurisdição, ao legislar e na per-
secução dos fi ns que pressupõem atividades por estas não abrangidas.15

Como resta inequívoco da leitura do preâmbulo da Constituição, o 
povo, representado pela Assembleia Nacional Constituinte, ao instituir 
o atual Estado democrático brasileiro, o fez para assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais e os demais valores expressos ou implícitos na 
Constituição então promulgada. Instituiu, portanto, um Estado que deve, 
no mínimo, ser efi ciente na execução de todas as suas competências e não 
somente das administrativas.16
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A baixa capacidade da administração pública de atender, de forma 
tempestiva e efi ciente, às demandas da sociedade, motiva o debate sobre a 
exigência de mudanças na governança do setor público que viabilizem a me-
lhoria da qualidade dos serviços públicos – entendida a expressão, neste artigo, 
sempre em sentido amplo –, com maior transparência e ética nas suas ações. 
Dessa forma, a boa governança e a ética são indissociáveis, ou seja, precisam 
caminhar sempre juntas.17

Para compreender como isso pode se dar, é útil recorrer à forma como a 
qual a efi ciência está a ser pensada no âmbito privado – mantendo-se, é claro, 
a essencial distinção entre os regimes jurídicos de direito público e de direito 
privado.

Na esfera privada, a partir da implementação de melhores práticas de 
governança corporativa no Brasil, as empresas, cada vez mais, se preocupam com 
a ética e a transparência nas suas relações negociais. Isso porque a governança 
corporativa está alicerçada em quatro princípios fundamentais: disclosure, a 
transparência dos dados relativos às empresas, evitando a ocorrência de infor-
mações privilegiadas; fairness, que signifi ca a justiça e equidade nos relaciona-
mentos entre os acionistas, evitando que os majoritários sejam benefi ciados 
em detrimento dos minoritários, em uma dimensão ética; accountability, a 
responsabilidade pela prestação de contas consistente; e compliance, o rigoroso 
cumprimento de todo o arcabouço jurídico que preside aquela atividade.18

Quando se trata de governança no setor público, aproveitando também 
os princípios fundamentos acima expostos, tem-se que tal instituto diz respeito 
a uma alteração no modo como se compreende as funções do Estado. O ente 
público passa a ser entendido como um instrumento para reforçar os meca-
nismos participativos de deliberação na esfera pública, na busca de atender à 
demandas da população.19

Por sua vez, o atendimento às demandas da população, com o crescimento 
no seu padrão de vida, é importante resultado do processo de transformação 
global com vistas ao desenvolvimento. Para Bresser Pereira, em uma visão algo 
estreita, “a regra geral é que o desenvolvimento tenha como aspecto dominante 
de seu processo a transformação econômica e como resultado por excelência 
o crescimento do padrão de vida da população no seio da qual ocorre o desen-
volvimento”.20 A visão é estreita porque o desenvolvimento não pode mais 
ser visto apenas em seu elemento econômico. Porém, compreendido com esse 
senão complexifi cador, é útil o pensamento do mesmo autor, ao afi rmar que 
a capacidade fi nanceira e administrativa, em sentido amplo, de um governo 
empreender e implementar políticas é o que ilustra a ideia de governança, 
capaz de contribuir para o aumento da legitimidade do governo e, portanto, 
da governabilidade do país.21

O desenvolvimento, segundo Amartya Sen, pressupõe que sejam remo-
vidas as principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania; carência 
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de oportunidades econômicas e destituição social sistemática; negligência dos 
serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressi-
vos.22 Ou, em outras palavras: desenvolvimento pressupõe a concreta fruição 
de direitos fundamentais por toda a população. Além disso, para corrigir e 
evitar a negligência dos serviços públicos prestados à sociedade na promoção 
do bem-estar, torna-se obrigatório que o modelo de administração no Estado 
seja orientado para o cidadão, justamente por incorporar ao administrador 
público a preocupação com a qualidade do serviço público e proporcionar ao 
particular uma maior dimensão de cidadania.23

Ao tratar de governança, Leonardo Valles Bento explica o propósito da 
administração pública voltada ao cidadão:

Isso signifi ca, em primeiro lugar, que os interesses levados em 
conta pela administração pública não se restringem aos dos usu-
ários de um serviço público específi co, mas compreendem os de 
toda a comunidade. Em segundo lugar, a cidadania considerada 
nessa perspectiva transcende a dimensão passiva da titularidade 
de direitos, abrindo-se para a participação e a partilha de poder 
e de responsabilidade entre a administração pública e o público. 
Portanto, ao contrário da concepção gerencial com foco no clien-
te, a gerência orientada ao cidadão reconhece as especifi cidades 
da administração pública relativamente à administração privada, 
entre elas a primazia dos valores democráticos, a participação, a 
transparência e o engajamento sobre a efi ciência.24

É latente o desafi o em nossa sociedade para que o Estado, corresponsá-
vel pela promoção do bem-estar social, seja empreendedor na formulação de 
políticas que permitam, além do crescimento da economia, a distribuição mais 
equitativa da renda e o pleno funcionamento da democracia.

3. CONCLUSÃO

O que se tem verifi cado na realidade fi scal dos últimos anos, no Brasil, é 
que o Estado arrecada cada vez mais; em contrapartida, gasta muito mas gasta 
mal. Não é, em geral, um gasto que funcione como elemento em um sistema 
que permita o adequado desenvolvimento do País. 

Muito se fala e escreve sobre reforma tributária, como a grande solu-
ção para os problemas que impedem o país de desenvolver-se. Sem dúvida, 
uma boa reforma tributária contribuiria para  o desenvolvimento; porém, 
deve-se examinar qual o enfoque a ser dado à reforma tributária. Na visão 
dos governos estaduais, a reforma tributária deve promover uma melhor 
distribuição dos recursos provenientes da arrecadação tributária, os quais 
hoje estão fortemente concentrados nas mãos da União. Esta por sua vez, 
pretende compensar as perdas sofridas com fi m de alguns tributos, como a 
CPMF, tentando incorporar novos tributos, como a CSS – Contribuição 
Social para a Saúde. Os contribuintes, ao seu turno, em geral, pretendem 
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redução na carga tributária, somada à a prestação de serviços públicos de 
qualidade, e o cumprimento pelo Estado de seus deveres constitucionais 
ligados ao bem-estar social.

Tão importante quanto uma pretendida reforma tributária, no momento, 
é a consideração da reciprocidade entre a efi ciência estatal – empreendedorismo 
público – e o empreendedorismo privado, responsável pelo fi nanciamento do 
Estado através de tributos. Ambos os setores devem atuar de forma efi ciente 
– entendida a efi ciência num sentido amplo: atuar de forma ética, lícita, eco-
nômica e com preocupações sociais. A efi ciência estatal deve promover uma 
racionalização dos gastos públicos – pois, à medida que os governos gastam 
muito e gastam mal, não está sendo desenvolvida verdadeira uma política 
tributária, em toda a sua amplitude de arrecadação-investimento; mas apenas 
uma política de arrecadação, sem sério compromisso com o ideal de contribuir 
para promover o bem-estar da sociedade.

Além do resultado fático apontado pela criação do IRBES, o índice 
merece ser tido por nossos governantes, especialmente, como uma importante 
variável, determinante na promoção de bem-estar social e desenvolvimento. O 
resultado do estudo evidencia a falha do Estado brasileiro em proporcionar um 
elevado nível de bem-estar e felicidade social, o que pode ser justifi cado, por 
exemplo, com a constante propagação das negligências dos serviços públicos, 
fator limitador do desenvolvimento social.
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TAX EFFICIENCY OF THE STATE AND RE-
TURN OF SOCIAL WELFARE 

ABSTRACT

The article presents a 2013 research made by the 
Brazilian Institute of Planning and Taxation (IBPT) 
on the Index of Return of Social Welfare. That study 
pointed out that Brazil kept, for the third year in a 
row, the last position among the thirty countries with 
the highest tax burden in the world. The result of the 
research is another element into the lack of effi ciency of 
the Brazilian State on promoting public policies to reach 
social welfare, besides not adopting best practices on 
public governance that should guide the public manager. 
After showing the detailed results of the research, the 
article presents some complex considerations about 
tax effi ciency in Law and in Economics, providing 
categories able to deal with the discrepancy revealed 
by the research. These notions subsidize afterthoughts 
about public governance and about development and, 
after that, the fi nal considerations about the importance 
of considering the Index while deliberating about public 
policies to promote social welfare.

Keywords: Taxation. Governance. Efficiency.
Development. Fundamental Rights.
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RESUMO

Tendo em vista a constitucionalização do direito privado e a 
releitura da teoria obrigacional encartada no Código Civil de 
2002, fundamentada nos princípios intrínsecos à dignidade hu-
mana, como a boa-fé, solidariedade e função social do contrato, 
essencial compreender sua extensão nas fases pré-contratual 
até a pós-contratual. Assim, a análise jurídica das práticas 
mercadológicas ganha relevância no mercado de consumo ao 
se verifi car que se tratam de técnicas utilizadas para fomentar 
a necessidade dos consumidores, expondo a coletividade a uma 
série de informações e ofertas de modo massifi cado. Exposição 
que deve ser objeto da análise jurídica, mormente ante as ino-
vações como o neuromarketing que majoram a vulnerabilidade 
do consumidor diante de seus resultados invasivos. Verifi cou-se 
que a tutela jurídica voltada à prática publicitária, e demais 
atos mercadológicos, provém majoritariamente do exposto 
no Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente 
dos preceitos constitucionais, visando à manutenção de uma 
relação de consumo coerente aos objetivos da sociedade de-
mocrática de direito e que atente aos direitos fundamentais 
e que não se prevaleça da vulnerabilidade exacerbada do 
consumidor. Sendo vedada expressamente a veiculação de 
publicidade enganosa, abusiva ou que viole o princípio da 
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informação, como por exemplo, a mensagem subliminar, o 
merchandising, o teaser e eventualmente o neuromarketing, 
caso viole os direitos consumeristas. Diante das constatações 
provenientes da pesquisa, deduziu-se que o ordenamento ju-
rídico atual consegue, principalmente por meio da aplicação 
principiológica, tutelar a coletividade das publicidades ilícitas 
e que discordem do direito privado balizado na dignidade da 
pessoa humana e boa-fé. 

Palavras-chave: Marketing. Neuromarketing. Deveres anexos 
da boa-fé. Direitos fundamentais do Consumidor. Desenvol-
vimento Socioambiental.

INTRODUÇÃO

A análise jurídica a respeito do neuromarketing é de relevância no mer-
cado de consumo. Por um lado, por se tratar de técnica utilizada como meio de 
persuasão do consumidor, por outro porque tal prática pode representar afronta 
ao direito constitucional e ao direito do consumo.

As práticas comerciais fundamentada na lei de proteção do consumidor 
(lei 8.078/90) orienta os fornecedores e publicitários a pautarem suas ações na 
boa-fé, na confi ança negocial, na realização da função social do contrato, na so-
lidariedade, na transparência dos atos, entre outros princípios, objetivando o fi m 
precípuo de se atender à dignidade humana, enquanto fundamento da República.

Assim, as obrigações das partes estabelecidas em negócios jurídicos 
ampliam-se, desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual, para garantir 
a plena satisfação dos contraentes.

Com isto, práticas comerciais por vezes ilícitas, por decorrência da abu-
sividade, que antes eram vistas como decorrentes do desenvolvimento natural 
da atividade negocial, tais como a oferta, a publicidade e o marketing, hoje 
são vistas como parte inicial da contratação e, portanto, como vinculantes 
do compromisso assumido pelas parte em negociação, devendo ser cumpridas 
segundo a orientação dos princípios e do direito obrigacional.

A relevância da publicidade está ao se considerar uma sociedade de 
economia massifi cada, na qual diversos produtos e serviços são ofertados 
diariamente por meio de mensagens transmitidas pela televisão, do rádio, da 
internet, de folders, de outdoors, e que expõem milhões de cidadãos no mundo 
à iminente necessidade de comprar e consumir.

Logo, o Direito aparece como principal meio de se regular o conteúdo, 
a forma, a legalidade e a transparência de tais meios pré-contratuais, pois não 
é possível, dada as circunstâncias atuais de meios de informação em massa, 
mensurar quem serão expostos a tais práticas comerciais (se serão crianças, 
adultos, adolescentes, idosos, etc.).
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Isto posto, a proposta deste estudo é avaliar certas técnicas mercadoló-
gicas, destacando-se o neuromarketing, sob a égide da tutela consumerista, na 
perspectiva constitucional, considerando a vulnerabilidade e a dignidade dos 
cidadãos expostos às referidas práticas, visto que ao se deparar com praticas 
ilícitas há evidente afronto a direitos fundamentais.

1 O MARKETING E NORMAS QUE REGULAMENTAM A PUBLI-
CIDADE NO BRASIL

A publicidade pode ser conceituada, no contexto do Código de Defesa do 
Consumidor, como meio de divulgação de produtos e serviços com a fi nalidade 
de incentivar o seu consumo.1

Quanto à diferenciação entre oferta e marketing, Efi ng entende que as 
expressões são sinônimas e foram aplicadas pelo legislador para designar todos 
os métodos, técnicas e instrumentos que aproximam o consumidor dos produtos 
e serviços.2

Partindo de semelhante premissa, Benjamin faz a distinção entre marke-
ting e publicidade ao assegurar que a primeira modalidade de prática comercial 
compreende uma quantidade de mecanismos de incentivo às vendas entre as 
quais a publicidade se insere.3

Estabelecidos tais conceitos, o art. 37 da Lei nº 8078/90 prescreve que 
é enganosa a publicidade que contiver qualquer modalidade de informação 
inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito 
da natureza, características, qualidade, características, qualidade, quantidade, 
propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
A publicidade também é enganosa por omissão quando deixa de informar sobre 
dado essencial do produto ou serviço.4  

Pasqualotto5 defende que a publicidade é negócio jurídico unilateral, ou 
seja, decorre da declaração unilateral de vontade ou como proposta (oferta), 
uma vez que a publicidade no Brasil tem o seu regramento encartado no Có-
digo de Defesa do Consumidor como oferta, vinculando irrevogavelmente o 
anunciante (art. 30 do CDC).

Desta forma, a oferta ou a publicidade tem por fi m a celebração de um 
negócio jurídico e por tal razão há a obrigação de cumprimento nos exatos 
termos do que fora proposto.

Todavia, ao mesmo tempo em que a oferta gera a obrigação pela vincu-
lação dos termos propostos,6 cria obrigações por atos ilícitos.

A par da nova teoria contratual a publicidade não poderá conter in-
formações que atentem contra a dignidade humana, que causem risco à saúde 
ou segurança dos cidadãos (consoante o artigo 36 do Código de Defesa do 
Consumidor). 
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Trata-se o marketing de meio pré-contratual em razão do qual o anuncian-
te responde objetivamente pelos danos que causar, devido à tutela do Código 
de Defesa do Consumidor. Ceneviva alerta que:

Aferidas as repercussões concretas da publicidade no grupo so-
cial, em seguida se levanta o grau de perigo que representa, na 
coletividade pela infl uência da mensagem. O excesso é avaliado 
objetivamente, levado em conta os interesses contrários envol-
vidos. Eles compreendem o anunciante e a vítima, o anunciante 
e seus concorrentes.7

Entretanto, com a constitucionalização do direito civil o marketing, 
enquanto meio pré-contratual, passa a ter uma função social, devendo estar 
em consonância com a boa-fé e com a solidariedade. Não é compatível com a 
nova teoria contratual, considerando agora a tutela obrigacional e a responsa-
bilidade civil, entender que o marketing possui apenas funções econômicas ou 
atende aos interesses exclusivos das partes.

No Brasil o marketing é regulado pelo Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC), objeto deste estudo, e por leis esparsas. Ocorre que o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) foi promulgado por força da Consti-
tuição Federal que determinou nos Atos das Disposições Transitórias (art. 
48) a sua criação.

Por conseguinte, o Código de Defesa do Consumidor é norma cogente e 
de interesse social, o que implica, concluir, que não poderá ser derrogado pela 
simples vontade das partes, ou em outras palavras, não cabe às partes a escolha 
pela aplicação, ou não, das normas do Código.

O CDC ao regulamentar as relações de consumo incorpora ao ordena-
mento jurídico novas defi nições de publicidade enganosa e publicidade abusiva, 
as quais são dispostas nos parágrafos 1º e 2º do seu art. 37.8

Tanto a publicidade enganosa quanto a abusiva são proibidas pela lei 
consumerista por expressa disposição no caput do art. 37, pois não se coadunam 
com o sistema protetivo na medida em que confrontam com os direitos básicos 
do consumidor. Claudia Lima Marques, ao comentar o texto deste dispositi-
vo legal, afi rma que “as regras presentes no CDC proibindo a veiculação de 
publicidade enganosa e publicidade abusiva, como verdadeiros atos ilícitos, 
parecem reforçar o regime ético da publicidade, estabelecido pelos arts. 30, 
35, 36 e 38 do CDC”.9 

Lucia Ancona Lopez de Magalhães  Dias: “[...] a identifi cação pelo 
consumidor de que está exposto a uma mensagem de caráter publicitário deve 
ocorrer sem esforço ou exigência de capacitação técnica e no momento de sua 
veiculação.”10

Razão pela qual são vedadas no ordenamento jurídico brasileiro práticas 
invasivas que não podem ser imediatamente identifi cadas, nos termos do art. 36 
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do CDC, como se pode verifi car na mensagem subliminar, no merchandising 
e eventualmente no teaser.

Entre as práticas publicitárias que suscitam dúvidas e debates quanto 
à sua adequação aos preceitos de proteção e defesa do consumidor, a título 
exemplifi cativo, destaca-se a mensagem subliminar que em sua essência possui o 
condão de declarar um posicionamento ou mesmo infl uenciar outros a tomá-lo 
sem que o consumidor tenha conhecimento disto. Divergindo diametralmente 
dos princípios expostos no CDC que balizam a publicidade.

Ademais, há de se mencionar o merchandising, que consiste na apa-
rição (normalmente em programas televisivos, peças teatrais ou fi lmes) de 
personagens consumindo produtos ou serviços, com o objetivo de promoção 
do fornecedor. A despeito da existência de alertas no início ou ao fi nal do 
programa acerca da existência de publicidade no conteúdo apresentado, a 
própria defi nição de merchandising está inexoravelmente ligada à dissimulação 
da mensagem publicitária em meio a uma grande quantidade de informações. 

Paulo Vasconcelos Jacobina, ao comentar os princípios específi cos do 
regramento da publicidade comercial, afi rma que, sob a égide do princípio da 
clareza, toda a publicidade dissimulada em forma de merchandising, em fi lmes, 
novelas ou mesmo sob a roupagem de reportagens ou afi ns é vedada, pois “difi -
cultam que o consumidor adote a necessária reserva mental frente à mensagem 
publicitária, tendo consciência de que ali se encontra uma informação parcial, 
patrocinada pelo fornecedor para servir a seus interesses.”11  

A publicidade invisível tem como principal característica a sua abso-
luta imperceptibilidade, sendo conhecida apenas pelos agentes envolvidos na 
sua promoção. A publicidade invisível e o merchandising, juntamente com as 
publicidades enganosas e abusivas, constituem atos ilícitos, pois contrariam as 
normas protetivas do sistema consumerista.12

Por fi m, deve-se considerar o teaser que consiste, nos termos do Código 
Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária, em “mensagens que visam criar a 
expectativa ou curiosidade, sobretudo em torno de produtos a serem lançados.” E even-
tualmente pode confi gurar publicidade ilícita caso seu complemento não evidencia 
sua natureza publicitária ou materialize ofensa aos demais princípios expostos.

No Brasil, novas técnicas de veiculação de oferta surgem, não raras ve-
zes, por infl uência do mercado internacional, que é regulado por disposições e 
normas muito diferentes da legislação brasileira. 

1.1 Neuromarketing

Diante desta dinâmica inerente ao mercado globalizado, que imputa à 
publicidade o encargo de fomentar constantemente a necessidade de novas 
aquisições aos consumidores, deve-se ponderar como estas inovações tem se 
relacionado com as normas que a regulamentam.
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O neuromarketing, uma das tendências mais polêmicas nesta área, me-
rece especial atenção dos aplicadores do Direito, visto que possui repercussões 
biológicas e científi cas que não foram integralmente compreendidas pelos 
legisladores até o momento.

Proveniente de pesquisas recentes, no fi nal da década de 1990, trata-se de 
uma técnica derivada da neuroeconomia, e consequentemente da neurociência, 
que converge as descobertas fi siológicas recentes da neurologia à fi nalidade 
comercial do marketing.

Em outras palavras, conforme conceitua Camargo:

Assim como a neuroeconomia, o neuromarketing se utiliza das 
tecnologias ligadas à medicina, mais especifi camente o diagnós-
tico por imagem da neurologia como, por exemplo, a ressonância 
magnética funcional (fMRI), para estudar a localização das áreas 
estimuladas no cérebro humano e as respostas deste a uma infor-
mação de marketing.13

Em suma, esta prática busca compreender as reações biológicas, conscien-
tes ou inconscientes, relacionados ao comportamento do consumidor, visando 
à maior aceitação dos produtos criados e à efi cácia da publicidade.

Entretanto, em que pese seus entusiastas fundamentarem que se trata 
apenas de uma neuropesquisa em marketing que não confi guraria nenhuma 
inovação na discussão ética e jurídica, deve-se ponderar com mais cautela suas 
repercussões, mormente ante seus resultados invasivos no comportamento do 
consumidor e os refl exos em sua privacidade e liberdade.

A mesma premissa que fundamenta o desenvolvimento do neuromarke-
ting, a infl uência biológica inconsciente no processo decisório dos consumido-
res14, comprova que o ordenamento jurídico não pode se esquivar desta inovação 
que majora exponencialmente a vulnerabilidade dos consumidores, podendo 
ainda materializar ofensas ao princípio da boa-fé objetiva, da informação, 
eventualmente, à identifi cação da publicidade e demais direitos fundamentais.

Apenas para exemplifi car o potencial invasivo desta tecnologia, cita-se 
uma pesquisa realizada a partir de 2004 que comprovou cientifi camente a inefi -
ciência comportamental e biológica das advertências utilizadas nas embalagens 
de cigarro acerca dos malefícios à saúde, resultando no efeito contrário, de modo 
que, independentemente do que acreditavam os pesquisados, as imagens e frases 
apenas despertavam um estímulo associado ao objeto do desejo.15

Em outra pesquisa neurológica, pesquisadores conseguiram identifi car se 
os sujeitos submetidos ao monitoramento estavam pensando, sem considerar 
qualquer reação externa, em rostos familiares ou lugares físicos.16 Demons-
trando que, se desenvolvidos exclusivamente para a incitação do consumo, 
há inúmeras possibilidades que podem comprometer até mesmo a privacidade 
e liberdade dos consumidores.
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Desta forma, trata-se de um tema recente, desprovido de aprofundamento 
jurídico, e extremamente polêmico, uma vez que se contrapõem aqueles que 
defendem que prática tão invasiva somente deveria ter fi nalidade médica, 
balizada pela bioética, àqueles que visualizam o neuromarketing como mais um 
subsídio ao marketing, confi gurando, inclusive, prática voltada ao desenvol-
vimento socioambiental.

Em que pese esta corrente desconsiderar a fi nalidade exclusivamente 
lucrativa do marketing, trata-se de uma perspectiva realmente interessante desta 
prática que, como se verifi cou na pesquisa das advertências nas embalagens 
de cigarro, pode contribuir com a efi cácia de campanhas educativas Ou ainda 
consolidar o consumo sustentável visto que conseguirá identifi car precisamente 
os anseios dos consumidores, evitando o desperdício daqueles produtos criados 
desnecessariamente.

2 DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

Diante deste panorama, a publicidade é importante instrumento para 
sociedade pós-moderna, tornando-se premissa das formas de contratação, uma 
vez que os consumidores devem ser informados sobre todas as características 
dos produtos e serviços que poderão adquirir. 

E, se em um primeiro momento a informação voltava-se ao consumo 
(quanto meio contratual), ela agora orienta o pós-consumo.

Conscientes deste novo nicho de negociações, algumas empresas pro-
curam adequar seu discurso a essa realidade. Conceitos como ética, respon-
sabilidade social, desenvolvimento sustentável assumem papel relevante nas 
estratégias das organizações. 

Para Efi ng, o cumprimento da função socioambiental dos contratos de 
consumo se alcança já a partir das melhores condutas de obtenção das matérias-
-primas e insumo para elaboração dos produtos e serviços, da adequada relação 
entre trabalho e produção, passando por toda cadeia econômica e chegando 
à disponibilização ao consumidor até o pós-consumo, preservando-se valores 
culturais e os bens ambientais, adotando-se condutas ecologicamente adequadas 
e sustentáveis.17

Logo, a questão socioambiental envolve a assimilação pelos consumidores e 
fornecedores de novos paradigmas desde a promulgação da Constituição da Repú-
blica que visam não apenas à satisfação individual das partes contratantes, mas o 
atendimento dos interesses coletivos de valores ambientais, sociais e econômicos.

O contrato, nas sociedades de consumo atuais, possui aspectos relevan-
tes e sua ausência tornaria a realidade jurídica e econômica impraticáveis. A 
segurança jurídica é hoje dependente dos termos contratuais, fato que justifi ca 
a perfeita adaptação do contrato às necessidades dos cidadãos e da sociedade 
em que ele se insere.
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A evolução contratual do pacta sunt servanda retrata a crescente pre-
ocupação do Direito em voltar sua tutela ao bem jurídico norteador de toda 
relação jurídica moderna e também fundamento da República Federativa do 
Brasil: a dignidade humana.

A dignidade humana se perfaz de forma individual18 (uma vez que a 
honra é subjetiva), porém tendo por base a sociedade massifi cada, o Direito 
possui ferramentas jurídicas para proteger de forma coletiva e difusa todos os 
cidadãos que tiverem sua honra maculada.

Considerando a dignidade como fundamento da sociedade almejada 
pela Constituição Federal de 1988 (seja em termos coletivos ou difusos) é 
perceptível que os demais princípios decorrem de sua consagração. Quer-se 
dizer que a boa-fé, a solidariedade, a transparência, a confi ança, a lealdade são 
os instrumentos que o Direito dispõe para proteger o cidadão (seja individu-
almente ou coletivamente).

Os princípios que regem a nova teoria contratual servem de indicador 
jurídico para avaliar se a publicidade e os seus efeitos atendem à teoria obriga-
cional e à plena satisfação contratual, em outras palavras, se tal instrumento 
mercadológico consente substancialmente os interesses reais dos contratantes. 
Deste modo, o contrato deve prioritariamente atender a sua função social.

A função social deverá alcançar todo tipo de contrato e igualmente na 
atividade empresarial, a publicidade e todas as suas formas. 

A responsabilidade das empresas no direito brasileiro assume proporções 
de regulação da ordem econômica e é meio de se permitir o desenvolvimento 
equilibrado da sociedade. Em que pese a notória importância da função social 
das empresas, constata-se que a boa-fé é princípio balizador e fundamental para 
as contratações e também para se concretizar os interesses das partes.

A boa-fé (seja como princípio ou como cláusula geral) deve permear 
todos os atos contratuais (desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual) 
e, dela decorrem importantes ferramentas para a celebração e para a execução 
do contrato. 

Deste modo, Teizen Junior19 explica que a boa-fé objetiva (cláusula geral) 
é aplicável ao direito das obrigações, determinando delimitação ao conteúdo 
dos negócios jurídicos (quer pela inserção de deveres e obrigações acessórias, 
quer pela hermenêutica da declaração de vontade). Já a boa-fé subjetiva é 
princípio informador da validade e da efi cácia contratual. 

Em consonância com o tema proposto neste estudo, a boa-fé é pressuposto 
essencial ao dever de informar. Schier20 esclarece que não basta haver quanti-
dade de informações, sobretudo na sociedade moderna altamente massifi cada 
por produtos e serviços, mas é necessário qualidade de informações para se 
dotar as relações negociais com segurança.
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Logo a publicidade e oferta de produtos e serviços não serve apenas para 
vender, mas, igualmente, para informar.

A boa-fé orienta outros princípios como a transparência, a confi ança, 
a lealdade das partes na relação contratual. Novais21 sintetiza a aplicação da 
boa-fé objetiva na nova teoria contratual: “1) como fonte de novos deveres 
especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres ane-
xos, e 2) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos 
direitos subjetivos”.

Conforme a análise da função social e da boa-fé contratual chega-se ao 
conceito de solidariedade contratual. Judith Martins-Costa22 defi ne solidarie-
dade contratual considerando o disposto na Constituição sobre a consecução 
de uma sociedade solidária (justa, livre), nos termos do artigo 3.

Nalin23 – sobre o conceito de “solidariedade contratual” – entende que, 
na falta de critérios que possam melhor defi nir a aplicação desta conduta, é 
aceitável a aproximação deste valor constitucional ao princípio da boa-fé 
contratual. Concorda-se com a posição do autor a respeito do conceito de 
solidariedade contratual, todavia, entende-se que além do princípio da boa-fé 
deve constar a aproximação ao princípio da função social do contrato.

Assim, a solidariedade contratual seria decorrente da análise e aplica-
ção conjunta dos princípios da boa-fé e da função social, pois a boa-fé deverá 
ser observada pelas partes no momento da celebração contratual, já quanto à 
função social remete-se aos efeitos a terceiros, ao meio ambiente e às demais 
consequências muitas vezes até impensadas no momento da contratação.

Nesse sentido, o neuromarketing, assim como as demais práticas comer-
ciais, deve visar ao desenvolvimento socioambiental, seja por uma aplicação 
voltada à educação e consolidando o direito à informação dos consumidores, 
ou ainda por um estudo prévio na verifi cação de produtos que efetivamente 
atendam às necessidades dos consumidores, evitando o desperdício de matéria 
prima na produção de produtos supérfl uos.

Por fi m, estende-se que ao se preservar a solidariedade contratual não 
será apenas a segurança jurídica que estará sendo garantida para o desenvolvi-
mento equilibrado, mas primordialmente a dignidade humana que, como visto 
anteriormente, é o meio de permitir a plena satisfação contratual.

Somente seria possível se falar em nova teoria contratual se as técnicas de 
convencimento e persuasão do consumidor fossem adequados à lei consumerista.

2.1 Análise jurídica dos direitos fundamentais frente ao neuromarketing

Os direitos fundamentais correspondem a explicações, em maior ou 
menor grau, do princípio da dignidade humana.24 

Devido ao fenômeno da constitucionalização do Direito Civil, as práticas 
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comerciais assumem novos contornos, não podendo confl itar com os interesses 
constitucionais de proteção à dignidade humana, de desenvolvimento equili-
brado, de redução das desigualdades sociais, entre outros.

Neste sentido, como já pontuado, a nova teoria contratual impõe limita-
ções econômicas, éticas e jurídicas ao fenômeno comercial. Benjamin ressalta 
que as restrições legais impostas às práticas comerciais não tratam somente da 
efi ciência econômica, pois incluem outras fi nalidades, como a mitigação das 
desigualdades e o reequilíbrio do poder de barganha do mercado.25

A constitucionalização do Direito Civil determina às práticas comer-
ciais (tais como a informação precisa e a oferta, como meio pré-contratual) 
uma função social, devendo estar em consonância com a boa-fé e com a 
solidariedade. Logo, não se restringe aos interesses das partes e dos terceiros 
interessados, mesmo porque, conforme visto, a oferta poderá atingir um número 
indeterminado de cidadãos.

Bessa menciona a proteção que a Lei nº 8078/90 confere ao cidadão na 
fase pré-contratual, destacando que a experiência demonstra que justamente 
neste momento inicial de atração do consumidor é quando mais se falta com 
a verdade, omitem-se informações e adotam-se procedimentos para induzir o 
consumidor a erro.26

A ofensa a direitos fundamentais obsta, ainda o preconizado pela Cons-
tituição da República, ao prever um desenvolvimento justo e solidário.

A Constituição da República Federativa dispõe em seu art. 3º que consti-
tui objetivo fundamental da sua forma de governo construir uma sociedade livre, 
justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e reduzir 
as desigualdades sociais e promover o bem de todos. 

A importância do desenvolvimento econômico é analisada por Grau 
como dinâmicas mutações na sociedade, promovendo um processo de mobili-
dade social contínuo e intermitente. O referido autor acredita que o desenvol-
vimento deve elevar uma estrutura social acompanhada do aumento do nível 
econômico, cultural-intelectual comunitário: “Importando a consumação de 
mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas também qualitativa, não pode 
o desenvolvimento ser confundido com a idéia de crescimento”. Crescimento 
seria, assim, apenas uma parcela da noção de desenvolvimento.27

O desenvolvimento é processo de transformação econômica, política 
e social pelo qual o crescimento do padrão de vida da população tende a 
tornar-se automático e autônomo, consoante Pereira.28 Na concepção do 
autor, não faz sentido falar em desenvolvimento apenas econômico, ou 
apenas político, ou apenas social, pois o desenvolvimento é processo de 
transformação global.

Evidencia-se a relação do consumo nesse processo de produção, haja vista 
que não se produz o que não se consome, ainda que se considere o argumento 
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de Bauman a respeito das necessidades criadas.29 Portanto, o consumidor terá 
papel decisivo no desenvolvimento do País.

A interação entre consumo e meio ambiente é ressaltada por Milaré 
que alerta que todas as necessidades dos consumidores (as reais, as suntuárias) 
nunca cessam de crescer, contrapondo-se as demandas infi nitas do consumo à 
fi nitude dos recursos ambientais30.

O principal refl exo da atuação dos consumidores como agentes de 
controle dos produtos e serviços disponíveis no mercado de consumo pode ser 
percebido na ponderação crítica a respeito das consequências do consumo para 
o desenvolvimento da sociedade.

CONCLUSÃO

A promulgação da Constituição Federal de 1988 fundamentou a proteção 
da dignidade humana e, a do cidadão brasileiro enquanto consumidor.

As obrigações assumidas após a constitucionalização do direito civil pre-
conizam, entre outros, os princípios de solidariedade contratual, de boa-fé, de 
função social, de transparência nos atos, de lealdade, que têm por fi m avaliar se 
tais obrigações assumidas são condizentes com a determinação constitucional da 
dignidade humana e, por tal razão, atendem materialmente aos interesses das partes.

Logo, a publicidade assumiu nova roupagem com a teoria contratual 
vigente, não se admitindo no ordenamento jurídico hodierno que práticas 
comerciais que afrontem à dignidade do cidadão brasileiro sejam empregadas 
sem a devida punição jurídica, a título de exemplo ressalta-se o neuromarketing.

Consoante a solidariedade contratual as obrigações assumidas devem 
atentar para suas consequências, não somente entre as partes, mas igualmente 
a terceiros, e, ao meio ambiente, promovendo sempre a construção de uma 
sociedade justa e solidária, nos termos constitucionais. Desta forma, não se 
vislumbra outra forma de promoção da solidariedade contratual sem a atenção 
aos princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual, que conver-
gem na dignidade humana.

Quaisquer tipos de oferta que não sejam facilmente percebidas pelo 
consumidor afrontam o ordenamento jurídico brasileiro e, por tal razão, a 
dignidade humana, devendo ser combatidas pelo direito pátrio.

Reforça-se o importante papel que o CONAR desempenha ao fi scalizar 
tais atos comerciais. 

Conforme se depreende da lei n. 8078/90 é ilícita a publicidade que 
engane o cidadão quanto às características dos produtos, às consequências da 
utilização do produto e/ou serviço.

Portanto, para se favorecer o desenvolvimento equilibrado do país e se 
preservar plenamente o cidadão brasileiro (quer em sua esfera física ou psíquica) 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 51

Os Deveres Anexos da Boa-Fé e a Prática do Neuromarketing nas Relações de Consumo:
Análise Jurídica Embasada em Direitos Fundamentais

é necessário que a publicidade que não for facilmente percebida seja veemente 
combatida por ser contrária às novas teorias contratuais e, por consequência, 
refl etir nas obrigações assumidas às pessoas que a veicularam.

Deve a dignidade da pessoa por todo o exposto neste trabalho, prevalecer 
frente à publicidade de produtos e serviços. 
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ANNEXES DUTIES OF GOOD FAITH AND THE 
NEUROMARKETING PRACTICE IN CONSU-
MER RELATIONS: A LEGAL ANALYSIS BASED 
ON FUNDAMENTAL RIGHTS

ABSTRACT

Considering the constitutionalization of private law 
and reinterpretation the inset obligational theory in the 
Civil Code of 2002, based on the intrinsic principles 
of human dignity and also faith, solidarity and social 
function of the contract are essential to understand its 
extent in the pre-contractual phase to post-contractual. 
Thus, the legal analysis of market practices gains relevance 
in the consumer market when verifying that these are 
techniques used to promote the need of consumers, exposing 
the community to a range of information and offers mass-
mode. These exposures should be the subject of legal analysis, 
especially compared to the innovations like neuromarketing 
that increase the consumer’s vulnerability because of their 
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invasive results. It was found that the legal protection practice 
focused on advertising, and other markets acts, comes mostly 
from the Code of Consumer Protection, and consequently the 
constitutional principles, aiming to maintain a consumption 
relationship consistent with the objectives of democratic 
society of law and that attempts to fundamental rights and 
that does not prevail over the vulnerability exacerbated of 
the consumer. Being expressly prohibited the broadcast of 
misleading advertising, unfair or the ones that violate the 
principle of information, for example, the subliminal message, 
merchandising, teaser and eventually the neuromarketing, if 
it violates the consumer’s rights. Therefore, it was deduced 
that the current legal system can, mainly through the 
principled application, protect the community from illegal 
advertisements and that disagree with marked dignity of the 
human person and bona fi de private law

Keywords: Marketing. Neuromarketing. Annexes 
duties of good faith. Fundamental Consumer Rights. 
Social Environmental Development.
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RESUMO

Para fins de uma visão mais pragmática da problemática 
que se pretende expor, este artigo se restringirá a abordar a 
questão ambiental na cidade de Florianópolis/SC, partindo 
da hipótese de que nela a tutela coletiva ambiental não vem 
sendo exercida de forma satisfatória. Contudo, isso não quer 
dizer, necessariamente, que os meios à disposição da tutela 
ambiental sejam inadequados e/ou insufi cientes. A perpetuação 
desse panorama preocupante se deve, em boa parte, à falta de 
conscientização de grande parcela da sociedade, assim como 
do Poder Público, no tocante às formas de se concretizarem 
os ideais dispostos nos arts. 1º, parágrafo único1 e 2252 da 
Constituição Federal. Pretende-se demonstrar, portanto, que 
por meio da concretização dos ideais propostos pela Lei nº 
9.795/99 (Lei da política Nacional de Educação Ambiental), 
as próximas gerações possam crescer com a ideia de que o 
meio ambiente é um bem comum de todos, um bem público, 
mas público no sentido de pertencer à Sociedade (e não ao 
Poder Público) e que, por isso, cabe a ela, em primeiro lugar, 
a sua defesa, amadurecendo por meio das discussões havidas, 
especialmente no processo coletivo.  

Palavras-chave: Educação ambiental. Meio ambiente. Asso-
ciações civis. Sociedade. Bens públicos. Constituição Federal. 
Processo coletivo.
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1 INTRODUÇÃO

Hodiernamente, a degradação do meio ambiente causada pelo homem 
não é mais novidade para ninguém, pois vem atingindo toda a população do 
planeta, seja com o aquecimento global, seja com as tempestades, furacões, 
enchentes e outros fenômenos metereológicos que se mostram cada vez mais 
presentes entre nós.

Juridicamente, contudo, o meio ambiente só passou a ser visto como 
questão preocupante, no período pós Segunda Guerra Mundial, quando os 
confl itos passaram da esfera individual para a metaindividual, conforme assi-
nala Bobbio. 3

Para o referido autor, os Direitos Humanos estariam divididos em gera-
ções, de modo que o direito ambiental, assim como os demais direitos difusos, 
faz parte da Terceira Geração, a qual passou a ter relevância em meados do 
século XX. Essa geração de direitos sucedeu àqueles conquistados pela classe 
operária após a Revolução Industrial, quando fi cou reconhecido o dever do 
Estado de assegurar os direitos sociais, civis e políticos dos cidadãos (Segunda 
Geração), bem como àqueles direitos conquistados pelo homem na luta contra 
os governos absolutistas e arbitrários, aí reconhecidos os direitos à liberdade e 
igualdade (Primeira Geração). A Terceira Geração, ainda antecede a Quarta, 
voltada principalmente à preocupação com os avanços tecnológicos relativos 
à vida (genética, bioética, etc..).

Foi no contexto da Terceira Geração de direitos, portanto, que surgiram 
no Brasil as primeiras normas de proteção ao meio ambiente, destacando-se 
entre elas o Código Florestal (Lei 4.771/65). Nesse mesmo período, Cappel-
letti4 já se preocupava com o tema acesso à justiça no tocante à tutela daqueles 
direitos, assinalando que a teoria da ação foi criada sob uma perspectiva liberal e 
individualística e, portanto, inadequada para a resolução de confl itos de caráter 
coletivo. Essa visão veio a ser chamada posteriormente pelo mesmo autor, em 
obra conjunta com Garth5, de “segunda onda” no movimento de acesso à justiça.

O Brasil não fi cou de fora desse movimento e, através da Lei 6.938/81, 
surgiu o primeiro instrumento de tutela coletiva de direitos6 restrita à defesa 
do meio ambiente e tendo como único legitimado ativo o Ministério Público. 
Em seguida, foi instituída a Lei 7.347/85 (LACP), que alargou o campo de 
abrangência da Ação Civil Pública, de modo a regular outros direitos metain-
dividuais, além do meio ambiente. Conforme explica Dantas, “foi quando se 
falou pela primeira vez na possibilidade de execução específi ca dos comandos 
judiciais que imponham um facere ou non facere. Para tanto, era fundamental 
a adoção de medidas coercitivas e sub-rogatórias, dispensando-se a necessidade 
de instauração de um processo executivo para este fi m (art. 11). Ainda, consi-
derando-se a urgência inerente a quase toda pretensão de natureza ambiental, 
o legislador outorgou ao juiz a faculdade de conceder medida liminar (art. 12), 
cautelar (art. 4º) ou mesmo satisfativa (antecipação de tutela).”7  
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Seguindo o caminho que vinha sendo trilhado pela legislação infracons-
titucional, a Constituição Federal de 1988 instituiu o mandado de segurança 
coletivo (art. 5º, LXX) e consagrou a ação popular (art. 5º, LXXIII) como 
mecanismos de defesa do meio ambiente. Além disso, reafi rmou a legitimidade 
das entidades associativas para atuar em juízo em defesa de seus associados e dos 
direitos difusos em geral (art. 5º, XXI e art. 129, §1º), assim como do Ministério 
Público para propor a Ação Civil Pública (art. 129). Embora não esteja inserto 
no Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – é inolvidável que o 
art. 225 da CF alçou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
à categoria de direito fundamental, pois que o mesmo dispositivo reconhece 
tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Derani assevera que “A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 
n. 6.938, de 11 de agosto de 1981, concretamente, foi a fonte onde se nutriu 
o texto constitucional, por mais ofensivo que possa parecer à ideia sistêmica 
piramidal da estrutura do ordenamento jurídico. O que de fato ocorreu foi uma 
constitucionalização de mandamentos extremamente avançados que haviam 
sido registrados na Lei n. 6.938/81.”8

Dois anos depois de promulgada a Constituição Federal, entrou em vigor 
o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), o qual importou em 
grandes avanços e melhorias naquilo que vem até então sendo chamado de 
microssistema das ações coletivas. No que toca à legitimação ativa ad causam, 
esta lei corrigiu alguns equívocos anteriores e avançou com a inclusão dos entes 
públicos despersonalizados no rol dos possíveis autores e na possibilidade de 
dispensa do requisito da pré-constituição das associações, em alguns casos. Em 
seu art. 84, trouxe um novo dimensionamento à tutela específi ca das obrigações 
de fazer e não fazer, consagrando-se de vez a possibilidade de adoção de medidas 
executivas no bojo do processo de conhecimento. O regime da coisa julgada 
foi ampliado, regulando-se de acordo com a natureza do interesse tutelado, se 
difuso, coletivo strictu senso ou individual homogêneo.9

 Embora seja voltado para a proteção do consumidor, o art. 117 do CDC 
determinou que as disposição do seu Título III, que trata da defesa dos consu-
midores em juízo, fossem aplicadas também na Lei n. 7.347/85.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a produção de 
leis em matéria ambiental deu um verdadeiro salto, principalmente em razão 
do quanto disposto no art. 225. Entre essas leis, destacam-se: Lei n. 9.433/97 
– Política Nacional de Recursos Hídricos; Lei n. 9.605/98 – Lei de Crimes 
Ambientais; Lei n. 9.795/99 – Política Nacional de Educação Ambiental; Lei 
n. 9.985/00 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC); Lei n. 10.257/01 – Estatuto das Cidades; Lei n 10.650/03 – Infor-
mação Ambiental; Lei n. 11.105/05 – Biossegurança; Lei n. 11.428/06 – Mata 
Atlântica; Lei 11.445/07 – Saneamento Básico.
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Contudo, em que pese essa grande quantidade de leis e de instrumentos 
jurídicos voltados para a tutela do meio ambiente, verifi ca-se que a situação 
em que se encontra esse bem é preocupante, demandando mudanças urgentes 
no comportamento da Sociedade.

Sendo assim, sem o escopo de esgotar a matéria, pretende-se demonstrar 
nas linhas que seguem uma das causas dessa situação e sua possível solução. 

2 O MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DA PÓS-MODERNIDADE

Uma das causas que contribui para caos ambiental que presenciamos na 
atualidade, sem sombra de dúvidas, é a falta de consciência dos cidadãos sobre 
o papel e a natureza jurídica da Sociedade neste período da pós-modernidade. 

Com efeito, para efetivamente fazer valer todo o arcabouço jurídico posto 
à disposição da proteção ao meio ambiente, antes de qualquer coisa, a Sociedade 
precisa reconhecer-se como um sujeito coletivo de direitos, que é o titular do 
bem jurídico meio ambiente. Assim, exsurge dessa premissa que os bens públicos 
– entre eles o meio ambiente – os quais antes eram atrelados à ideia de bens do 
Poder Público (Estado), agora pertencem ao sujeito coletivo Sociedade.

Para um melhor entendimento dessa nova concepção, invoca-se interes-
santíssimo estudo de Pilati10 sobre a releitura da República Romana, que, em 
síntese, combinada com a bipartição da soberania prevista no parágrafo único 
do art. 1º da CF, resgata a ideia do coletivo e da República Participativa, que 
tem no Plano Diretor do Município seu maior refl exo. 

Sob essa perspectiva, rompe-se com a dicotomia moderna “indivíduo 
privado e Estado” e inclui-se a Sociedade ao lado desses sujeitos. A Pós-Mo-
dernidade, portanto, deve ser vista sob a luz dessa nova trilogia “Sociedade, 
Indivíduo e Estado”.

Nessa esteira, Pilati11 ressalta, ainda, a necessidade de reconhecerem-
-se, à luz dos paradigmas pós-modernos, a existência de dois tipos de processos 
coletivos e com procedimentos distintos: o impróprio, no qual existem partes 
e que, portanto, possui caráter adversarial, e o próprio, com viés participativo 
e que prima por uma solução de consenso, já que em vez de partes, existe o 
sujeito coletivo Sociedade. 

Nessa divisão, o autor chama a atenção ao fato de que, quando estão 
em jogo interesses coletivos propriamente ditos, como é o caso da maioria dos 
confl itos ambientais, o juiz deve atuar como um mediador, buscando uma so-
lução de consenso, pois o que está em jogo não são interesses das partes e sim 
de toda a coletividade, inclusive do próprio juiz. Em razão disso, a Sociedade 
deve ser chamada a se manifestar nesses litígios, ressaltando-se mais uma vez 
a importância das entidades associativas. 

Contudo, por não haver previsão expressa no sistema processual hodierno 
que autorize o magistrado a agir dessa forma, ainda são poucos os casos resol-
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vidos sob essa ótica, que nada mais é do que a pura e simples conjugação dos 
preceitos contidos nos arts. 1º, parágrafo único e 225 da Constituição Federal. 

Enfi m, o que se extrai claramente dessas observações é a necessidade de que a 
Sociedade tenha participação ativa na tomada das decisões ambientais, sendo este um 
dos pressupostos o básicos para a consolidação de um Estado de Direito Ambiental.

3 A TUTELA COLETIVA DO MEIO AMBIENTE POR MEIO DAS 
ASSOCIAÇÕES CIVIS

Segundo dados do IBGE12, em 1980, Florianópolis possuía 187.880 
habitantes, sendo que no ano de 2000 esse número aumentou para 342.315 e, 
em 2010, chegou a 421.203. Para suprir essa crescente demanda populacional, 
deu-se início a uma exploração imobiliária desenfreada e sem o devido planeja-
mento para um desenvolvimento sustentável da cidade, de modo a culminar no 
que se pode chamar de verdadeiro “caos ambiental” que se vê hodiernamente.

Embora existam muitas formas de conter esse desenvolvimento degra-
dante do meio ambiente e muitas entidades associativas voltadas para essa 
fi nalidade, a verdade é que geralmente a tutela ambiental é exercida apenas 
para buscar a reparação do dano, em vez da prevenção e, na maioria das vezes, 
por meio da atuação exclusiva do Ministério Público. A sociedade, portanto, 
precisa adotar novos rumos, pois a degradação do meio ambiente, via de regra, é 
de difícil ou impossível reparação e, quando possível, excessivamente custosa.13

É certo que não passa de mera ilusão ter a esperança de que os preceitos 
expostos no art. 225 da Constituição Federal sejam cumpridos pelo Poder 
Público. Se assim não fosse, o panorama ambiental contemporâneo de Floria-
nópolis certamente seria outro. Para corroborar o que ora se afi rma, basta citar 
a chamada “Operação Moeda Verde” defl agrada pela Polícia Federal em 2006 e 
que apurava a participação de diversos agentes públicos, dos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipal num esquema de venda de licenças ambientais para 
construção de grandes empreendimentos em áreas de preservação ambiental. 
Mais recentemente, tem-se o caso de seis projetos de lei complementar que 
alteram o zoneamento de diversas áreas da cidade e que foram aprovados pela 
Câmara de Vereadores em sessão da qual não foi dada a devida publicidade.14

Pois bem. Como é cediço, o art. 225 da Constituição Federal dispõe que 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

Por sua vez, o parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal esta-
belece que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

 Da conjugação desses dois dispositivos constitucionais, aliada ao fra-
casso experimentado pela Sociedade ao relegar tão importante tarefa quase 
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que exclusivamente ao Poder Público, extrai-se a conclusão de que a defesa 
do meio ambiente deve se dar primordialmente por meio das associações civis 
de proteção ao meio ambiente.

Há muito, Cappelletti15 já alertava que, na maior parte dos países, a expe-
riência de relegar a tutela dos interesses coletivos ao Ministério Público tinha se 
mostrado insufi ciente, quando não de todo inadequada. Mesmo reconhecendo 
que algumas cidades do Brasil possuem departamentos especializados em matéria 
ambiental (como é o caso de Florianópolis), o autor reafi rma seu entendimento 
no sentido de que aquele não é o melhor caminho, pois “falta ainda a estes órgãos 
administrativos aquele zelo que é estimulado somente quando presente alguns 
interesses pessoais: uma vez que há dois séculos disse, com uma ponta de realístico 
ceticismo, Pietro Verri, ‘Les derniers qui voyent clair les intérêts de La société 
sont pour lórdinare ceux qui sont payés pours pours lês voir’ (os últimos que vêm 
claros os interesses da sociedade são por ordinário aqueles que são pagos para 
vê-los)”16. Cappelletti17 ainda ressalta que, em países como Alemanha, Áustria, 
Bélgica, França e Estados Unidos, as entidades associativas se têm demonstrado 
mais efi cazes na tutela do meio ambiente, senão veja-se:

Mais efi cazes se têm demonstrado as soluções que fazem frente 
àquela que tem sido chamada, a “parte ideológica”: associações 
privadas instituídas com a fi nalidade de tutelar determinados in-
teresses difusos, associação de consumidores e de ambientalistas, 
lei pela luta contra o racismo, pela tutela dos direitos dos anciãos, 
dos defi cientes, etc. - ou dos indivíduos privados, mas reconhecidos 
como” adequados representantes” da classe inteira ou da categoria. 
Temos visto também o desenvolvimento daqueles que são chama-
dos de “Verbandwsklagen” (ações das associações na Alemanha e na 
Áustria, as ações coletivas na França e na Bélgica, ou class actions nos 
Estados Unidos e em qualquer outro país da Common Law etc.). 
Esse fenômeno levou a uma verdadeira e própria “metamorfose” 
do direito processual: com a legitimação de um indivíduo (ator de 
classe) ou de uma associação em promover um juízo no qual estão 
interessados um número muito grande de “partes anuentes”; com 
a possibilidade de obter decisão judiciária envolvendo milhões, 
milhares de pessoas, e ainda outra possibilidade, de exigirem que 
acabem certas atividades danosas ou poluidoras, de ressarcir danos 
produzidos em larga escala à classe interessada de sujeitos.

Dantas reafi rma a prevalência da atuação das associações civis na França, 
ao dizer que, naquele país, “o contencioso da qualidade de vida é essencialmente 
um contencioso associativo, como relata Michel Prieur.”18 

Jacqueline Morand-Deviller apud Dantas ressalta que na França, “A 
melhor maneira de persuadir e coagir os poderes públicos neste caso permanece 
sendo a via contenciosa. Este fenômeno, unido ao sentimento de impotência 
sentido pelo cidadão isolado, tem por consequência que o contencioso do meio 
ambiente seja em grande parte associativo.”19
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Interessante, neste ponto, são os esclarecimentos feitos por Benjamim:

No nosso país, contudo, As ONGs (associações, fundações, etc.), 
com raras exceções, tendem a ser fracas, quer em número de 
associados, quer em recursos ou profi ssionalismo. Também não 
seria para menos, num Estado dominado, por boa parte de sua 
história, por regimes ditatoriais ou autoritários e, por isso mesmo, 
desacostumado à organização dos cidadãos.

Não obstante os avanços legais – principalmente em sede de legitimação 
para agir – alcançados nos últimos anos no Brasil, é imperioso reconhecer que, 
no que se refere à atuação das ONGs, a Constituição Federal e a legislação 
infraconstitucional ainda não conseguiram transformar a realidade de apatia 
e desorganização dos movimentos sociais especializados.20

Sobre a importância das associações civis na defesa dos direitos coletivos, 
importantíssima contribuição é trazida pela Teoria da Sociedade Aberta dos 
Intérpretes da Constituição, proposta por Peter Häberle21, segundo a qual, a 
interpretação do texto constitucional não é tarefa exclusiva dos magistrados, 
sendo imprescindível a participação da sociedade pluralista, através de órgão 
estatais, associações privadas, peritos, pareceristas e experts. Conforme ressalta 
o referido autor em seu estudo, “todo aquele que vive a Constituição Federal 
é o seu legítimo intérprete.”22 

Fica claro, portanto, o cunho democrático-participativo e pluralista dessa 
teoria, a qual, interpretada conjuntamente com os arts. 1º, parágrafo único e 
225 da Constituição Federal, justifi ca o papel primordial das associações civis 
na defesa do meio ambiente.

Seguindo essa linha de raciocínio, Leite23 assevera que é inegável a neces-
sidade de participação de associações, ONG´s, cientistas, corporações industriais 
e muitos outros atores quando o que se busca é uma solução que leve à proteção 
ambiental. No Estado Ambiental Democrático, o bem pertence à coletividade 
e não integra o patrimônio disponível do Estado, mas ambos devem trabalhar 
em conjunto e com responsabilidade social ambiental.24 Para Canotilho25, 
o Estado Ambiental Democrático pressupõe uma política do ambiente com 
suporte social generalizado e dinamizada por iniciativas dos cidadãos.

Diante desses argumentos – que agora parecem tão óbvios - em prol 
da atuação das associações civis, poder-se-ia indagar: e alguém duvida da 
importância dessas entidades? A resposta certamente seria negativa. No en-
tanto, o que parece faltar aos cidadãos é consciência da real dimensão dessa 
importância. Explica-se: empírica e hipoteticamente, pode-se afi rmar que, 
se um cidadão qualquer, a passeio por um shopping center de Florianópolis for 
questionado acerca de sua satisfação com a forma pela qual o meio ambiente 
da cidade vem sendo administrado, oferecendo-lhe como escolha uma escala 
de 1 a 10, difi cilmente a resposta seria acima de 5. Diz-se isso porque, por 
exemplo, a precariedade e a inefi cácia dos sistemas de tratamento de esgoto 
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existentes na cidade é notória e desproporcional ao crescimento desenfreado 
da construção civil, que avança cada vez mais sobre áreas de preservação 
permanente. Sem contar as consequências que esse crescimento acarreta ao 
trânsito da cidade.

Por outro lado, se este mesmo cidadão “imaginário” for questionado 
acerca do que faz para contribuir na causa da defesa ambiental, a resposta 
provavelmente seria algo do tipo “nada, pois sozinho não há o que se fazer”. 
É justamente deste enlace de ideias que surge a observação da aparente ine-
xistência de uma entidade associativa em Florianópolis com a amplitude e 
representatividade necessárias para atingir o público geral - leia-se: cidadãos 
dos mais variados estratos sociais e de todas as áreas da cidade - e instigá-lo a 
associar-se. Situação esta que certamente não se restringe à cidade Florianópolis. 

Com efeito, empiricamente evidencia-se a existência de algumas 
entidades que atuam em defesa do meio ambiente da cidade como um todo 
(cita-se, por amostragem, a UFECO – União Florianopolitana de Entidades 
Comunitárias), mas que a maioria dessas entidades possui caráter comunitário 
e uma tímida atuação no âmbito judicial que, de modo geral, acaba fi cando a 
cargo do Ministério Público. 

Nesse sentido, parece ser evidente a necessidade de criação do que se 
poderia chamar de associação civil ideal, adiantando-se, desde já, que algumas das 
características que se acredita serem essenciais ao perfi l dessa entidade associa-
tiva ideal sejam: a composição por profi ssionais qualifi cados das diversas áreas 
envolvidas em matéria de defesa ambiental, tais como, advogados, biólogos, 
engenheiros civil, sanitário e ambiental, geógrafos e jornalistas; associados 
residentes nas diversas comunidades e de todos os estratos sociais (principal-
mente estudantes); a divulgação de suas atividades por meio do maior número 
de associados através das redes sociais; e o mais importante, que todos os en-
volvidos tenham em comum o comprometimento com a causa ambiental em 
uma visão macro do meio ambiente, ou seja, com a consciência de que a cidade 
é uma só, de modo a garantir, por exemplo, a presença de seus representantes 
em todas as audiências públicas que tenham por objeto questões ambientais, 
independentemente de qual comunidade a que se referem.

E um facilitador para o surgimento de uma ou mais associações civis 
nesses moldes é a Lei n. 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação 
Ambiental, conforme se verá no tópico seguinte.

4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DA DEMO-
CRACIA PARTICIPATIVA

O conceito legal de educação ambiental consta no art. 1º da Lei n. 
9.795/99, que dispõe: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

O art. 2º da Lei n. 9.795/99, por sua vez, traz expressa a obrigatoriedade 
da educação ambiental no ensino nacional, senão veja-se:

A educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articula-
da, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 
caráter formal e não-formal.

Como caráter formal, tem-se o ensino realizado nas instituições que 
integram os sistemas ofi ciais de ensino. Já o caráter não-formal seriam as ações 
e práticas voltadas a conscientização ambiental da coletividade, mas que são 
realizadas fora do âmbito do ensino formal, tanto pelo Poder Público como 
por instituições privadas.

O ensino formal é composto pelo Ensino Básico e pelo ensino Superior. 
O ensino básico compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio.

Com efeito, Rodrigues e Fabris asseveram que a educação ambiental 
formal não é sufi ciente para sozinha mudar os rumos da degradação ambiental 
do planeta, mas seguramente é uma das condições necessárias para tanto. 

26 Segundo esses autores:

A educação ambiental deve ser trabalhada desde os primórdios 
na vida escolar dos jovens estudantes, através  de um processo 
educativo de forma ativa e atuante, em uma escola aberta e par-
ticipativa, onde as atividades desenvolvidas permitam a assimi-
lação da verdadeira conscientização ambiental, de valores muito 
mais duradouros, diferente do que se tem conseguido através da 
educação tradicional.27 

No tocante à educação não-formal, o inciso III do parágrafo único 
do art. 13 da Lei 9.795/99 também traz de forma expressa a importância das 
associações civis em prol da defesa do meio ambiente, ao dispor que o Poder 
Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará a participação 
de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de edu-
cação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações 
não-governamentais. 

Conforme o art. 10 da Lei 9.795/99, a educação ambiental, embora deva 
ser integrada, permanente e contínua, (com exceção dos cursos de pós-gradu-
ação e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental), 
não deve ser implantada como disciplina específi ca no currículo de ensino e 
sim de forma transversal, ou seja, ela deve estar presente, de forma planejada 
e articulada, em todas as disciplinas.
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Já nos currículos de formação de professores, a dimensão ambiental deve 
constar em todos os níveis e em todas as disciplinas, até mesmo para que eles 
possam dar cumprimento às demais disposições da lei (art. 11).

Especifi camente em relação ao educador, Derani ressalta que há neces-
sidade de se afastar o discurso da prática do ensino ambiental, por trazer uma 
visão muitas vezes particular do mundo e, por consequência, limitando-a. Para 
a referida autora, “a função da educação ambiental não é a reprodução/divulga-
ção de conhecimentos, mas sim a formação de uma consciência e de uma ética 
ambiental”.28 Derani29 também enfatiza a orientação de que o ensino deve deixar 
de servir o Estado e o Mercado e passar a pautar-se em formar valores de acordo 
com as necessidades que a degradação do meio ambiente está nos impondo.

Entre os princípios da educação ambiental, listados no art. 4º da Lei 
9.795/99, destacam-se, no que interessa ao objeto deste paper, os previstos no 
inciso I, especialmente quando determina que a educação ambiental deva ter 
o enfoque democrático e participativo.

Isso porque, é justamente este enfoque que será capaz de inculcar nas 
crianças e jovens a ideia que se tenta passar com o presente texto, qual seja, a 
de que o meio ambiente é um bem público, cujo titular é a Sociedade (e não 
o Poder Público), de modo que esta deve participar ativamente das discussões 
que o envolvam, em qualquer grau.

Nesse sentido, Rodrigues e Freire esclarecem que:

Quanto ao enfoque participativo, pode-se afi rmar que a partici-
pação é um dos componentes mais importantes da cidadania. E 
deve ser uma participação consciente e esclarecida. O cidadão 
deve saber que está participando de uma situação e querer dela 
participar. Para isso é necessário que sejam criados espaços e 
mecanismos que a permitam e a estimulem, além da imperiosa 
preparação para a participação, preparação essa que deve ser 
realizada durante todo o processo de ensino-aprendizagem.

 A Lei da Educação Ambiental, no seu artigo 5º, além de prever 
“a garantia de democratização das informações ambientais” (inc. 
II), apresenta como um dos seus objetivos s fundamentais o incen-
tivo à participação, tanto individual como coletiva, permanente 
e responsável pela salvaguarda do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania (inc. V).30

Esse cunho participativo da educação ambiental também é previsto 
no inciso IV do art. 5º da Lei n. 9.795/99, quando estabelece como um dos 
seus objetivos fundamentais, o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável 
do exercício da cidadania.
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 Além disso, é de se fazer a pertinente correlação entre o enfoque holístico 
e a concepção que se deve ter do meio ambiente em sua totalidade, previstos 
também no incisos I e II do art. 4º da Lei 9.795/99, com o que se disse no tó-
pico anterior sobre a necessidade de a associação civil ideal preocupar-se com 
o meio ambiente sob uma visão macro, ou seja, além daquilo que atinge a sua 
própria comunidade.

Os incisos III e VIII do mesmo dispositivo, ao conceber o pluralismo de 
ideias, por sua vez, refl etem a estreita ligação com a Teoria da Sociedade Aberta 
dos Intérpretes da Constituição, de Peter Häberle, que prima justamente pelo 
pluralismo de ideias na resolução das questões ambientais.

Outro princípio que chama atenção é o previsto no inciso VII do art. 4ª, 
da Lei 9.795/99, o qual prevê uma abordagem articulada das questões ambientais 
locais, regionais, nacionais e globais. Ao comentar este princípio, Rodrigues 
e Freire afi rmam que o professor age corretamente ao trabalhar questões am-
bientais do seu bairro, de sua cidade e região com os seus alunos. Contudo, não 
pode esquecer-se de relacioná-las a assuntos nacionais e planetários.1 

Rodrigues e Freire ainda enfatizam que o objetivo mais forte da Lei da Política 
Nacional de Educação Ambiental é propiciar a reunião de pessoas que comparti-
lhem de maneira organizada e com uma fi nalidade determinada: a de melhorar a 
situação do meio ambiente, por meio de um processo participativo dos cidadãos.

Por fi m, os mesmos autores deixam consignado que, ao lado da educação 
ambiental, de caráter formativo de uma cidadania ambiental, é preciso pensar 
a formação docente, até mesmo para que se possa dar cumprimento ao que 
determina a Lei n. 9.795/99. Sendo assim, são frisadas as seguintes questões:

a) que não se trata de formar professores de uma disciplina sobre o 
meio ambiente, mas sim de formar todos os professores para que, em 
sua atividade docente, saibam como trabalhar a questão ambiental, 
tema transversal que atravessará todo o processo educacional;

b) que a formação docente implicará, necessariamente, a aquisição 
dos conteúdos e habilidades necessários para trabalhar o tema 
meio ambiente; e 

c) que a formação ambiental deve atingir a preparação de do-
centes para todos os níveis e modalidades de educação, devendo 
ser realizada em todos os cursos de licenciatura e em todos os 
programas de pós-graduação.

Com efeito, não se olvida que a concretização dos objetivos e princípios 
da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental infelizmente ainda esteja 
longe de se concretizar, mas não se pode perder de vista a importância que esse 
processo de conscientização e organização tem para a nossa Sociedade.

1 Ibidem, p. 28.
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Portanto, o importante é que a comunidade jurídica e acadêmica tenha 
em mente a necessidade urgente de se concretizarem tais objetivos e princí-
pios, pois muito mais do que a simples educação ambiental, os ideais da Lei 
9.795/99 são capazes de elevar a organização da Sociedade a patamares jamais 
vistos no Brasil.

Essa maior organização, como sugerido no tópico anterior, acarretaria na 
instalação de uma Democracia Participativa, dando-se maior voz à Sociedade 
para combater as arbitrariedades e omissões do Poder Público.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ambiental prevista na Lei n. 9.795/99, como visto, facilita na 
tarefa de enxergar, desde cedo, o meio ambiente como um bem comum de todos, 
um bem público, mas público no sentido de pertencer à Sociedade (um sujeito 
coletivo de direitos) e não ao Poder Público, como se pensava tempos atrás. 

Nesse aspecto, a Lei da Educação Ambiental, especialmente pelos incisos 
I, do art. 4º e I, II, IV e VII do art. 5º visa claramente a implantar uma Democra-
cia Participativa. Ou seja, incentivando tanto crianças e jovens como também 
adultos, a participarem ativamente da resolução de questões que envolvam o meio 
ambiente, exercendo assim a sua cidadania. E a Sociedade bem organizada se 
manifesta por meio de seus integrantes, não individualmente e nem por meio de 
seus representantes legais, mas sim pelas associações civis, as quais, desde que bem 
representadas e livre de más intenções, levam consigo a verdadeira voz do povo.

Ao ser implementada essa cultura do “coletivo”, da Democracia Parti-
cipativa, a Sociedade estará muito mais preparada para reivindicar não só seus 
direitos relativos ao meio ambiente, mas todos aqueles interesses coletivos lato 
senso que lhe pertence, pondo fi m ou pelo menos diminuindo os problemas 
que assolam nosso país.
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ENVIRONMENTAL EDUCATION AND PARTICIPA-
TORY DEMOCRACY: THE PROTECTION OF ENVI-
RONMENT CONFERENCE BY CIVIL ASSOCIATIONS

ABSTRACT

In order to have a more pragmatic view of the issue that we 
intend to expose, this article will be restricted  to approach 
the environmental matters in Florianópolis/SC city, starting 
from the hypothesis that is collective environmental protec-
tion is not being exercised satisfactorily. However, this does 
necessarily means that the ways available for environmental 
protection are inadequate and/or insuffi cient. The perpetuation 
of this concerning scnenario is due to the lack of awareness 
among of the society and the Government in regard to ways 
able to realize the ideals arranged in articles 1, unique para-
graph and 225 of the Federal Constitution. It is intended to 
demonstrate, therefore, that through the implementation of 
the ideals purposed by Law nº 9.795/99 (Law of the National 
Environmental Education policy), future generations can grow 
up with the idea that the environment is a common good for 
all, a public good, but public in the sense of belonging to the 
Company (and not to the Government) and that therefore it 
is upp to her in the fi rst place, his defense, maturing through 
discussion, especially in the collective process. 

Keywords: Environmental Education. Environment. Civil 
Associations. Society. Public Goods. Federal Constitution. 
Colective Process.
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RESUMO

As doutrinas libertárias e igualitárias têm relação muito pró-
xima, tanto que, ao se invocar a liberdade, interessa saber “de 
quem” e “em relação a quê”, enquanto que na igualdade impõe-
-se a concepção “entre quem” e “com relação a que coisas”. 
A igualdade de todos em relação a tudo é o que caracterizaria 
a doutrina igualitária. Entretanto, podendo as coisas a serem 
distribuídas comportar diferenças, o presente artigo analisa os 
critérios que servem à diferenciação das doutrinas igualitárias, 
entre eles o da necessidade, defendido por Norberto Bobbio, 
e o da capacidade, além de discorrer sobre a compreensão de 
Justiça relacionada à lei, à ordem e à igualdade.      

Palavras-chaves: Doutrinas Igualitárias. Critérios de 
Diferenciação. Justiça-Lei. Justiça-Igualdade. Justiça-Ordem.

Não só as doutrinas libertárias, mas também as doutrinas igualitárias 
voltaram à tona depois do movimento de contestação da juventude. É de se 
admitir que, ainda que em tese valha a pena distingui-las, a relação entre as 
duas é, na prática, muito parecida.

Com o brilhantismo que lhe é peculiar, Norberto Bobbio1 introduz o as-
sunto, recorrendo a Dosstoievski em Demônios: “Sigalev é um homem genial, 
um gênio do tipo de Fourier, mas mais ousado do que Fourier, mais forte do 
que Fourier...Ele inventou a igualdade.”

E obtempera: “Na verdade, o que Sigalev inventou  não foi a igualdade, 
mas o igualitarismo, ou melhor, uma nova forma de sociedade igualitária, na 
qual vigorava o sumo princípio: “É necessário apenas o necessário”. Certo, o 
igualitarismo tem a ver com a igualdade. Mas que ideologia política não tem a 
ver com a igualdade?  A questão é saber se existem modos e formas de igualdade 
que permitam distinguir uma doutrina igualitária de uma doutrina que não o 
é, e quais são esses modos e essas formas.”

É de sabença que tanto a igualdade quanto a liberdade têm conceitos 
por demais vagos e genéricos, que se não forem especifi cados ou preenchidos 

* Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Mestre e Doutor em Direito. 
Professor da Graduação e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) da Facul-
dade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Professor da Pós-Graduação da Unichristus.
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nada signifi carão. Tanto é que não muito difere proclamar ou invocar a li-
berdade ou a igualdade. Tangente à liberdade, quem a invoca fará jus a pelo 
menos duas perguntas básicas, a saber: a)liberdade de quem?; b) liberdade em 
relação a quê? De logo se pode perceber que a liberdade para os senhores não 
é a mesma liberdade para os escravos, bem assim que a liberdade em relação à 
opressão não é a mesma que a liberdade em relação à necessidade. Pertinente 
à igualdade a matéria não se apresenta diferente. Se é pretensão que o termo 
liberdade tenha signifi cado e compreensão. 

Impõe-se que sejam respondidas as seguintes questões: a) igualdade entre 
quem? b) igualdade com relação a que coisas?

Colocadas essas duas indagações são possíveis, no mínimo, quatro res-
postas, quais sejam: 1) igualdade de alguns em alguma coisa; 2) igualdades de 
alguns em tudo; 3) igualdade de todos em alguma coisa; 4) igualdade de todos 
em tudo.

De tais respostas, a quarta seria a que caracterizaria uma doutrina iguali-
tária, ou seja, igualdade de todos em tudo. Assim, igualitária é a compreensão 
global da sociedade, quer seja a humana em geral, quer uma determinada socie-
dade, de acordo com a qual é esperado que todos os homens ou membros dessa 
sociedade sejam iguais em tudo. Vê-se, pois, um ideal limite. Quer no aspecto 
histórico, quer no aspecto prático, seria, portanto, uma doutrina igualitária , a 
que prega a igualdade do maior número de pessoas para o maior número de bens.

Lembra Bobbio2 que “Na sociedade de iguais prevista por Buonarroti, 
permanece como critério discriminante, e portanto como princípio de justifi -
cação da desigualdade, a diferença  entre os sexos: a educação das moças, por 
exemplo, deve ser completamente diferente da educação dos rapazes” E cita em 
rodapé que “O autor do Manifesto degli Eguali, Sylvain Marechal, publicou em 
1801 um Projet de loi portant la défense d’apprendreà lire aux femmes, inspirado 
nos princípios de Rousseau , onde denuncia “les incovénientes graves qui résultent 
pour les deus sexes de ce que les femmes sachent lire”....

Das demais respostas, a de igualdade de alguns em alguma coisa não é tão 
expressiva, posto que, qualquer norma que guarde a generalidade e abstrativida-
de, como é o caso das leis de uma maneira geral, regulamenta que alguns, a saber, 
os específi cos destinatários da norma, são iguais em relação a alguma coisa, qual 
seja, no dever ou no direito particular previsto pela referida norma. Tangente 
à segunda resposta, ou seja, igualdade de alguns em tudo, há de se admitir o 
chamado igualitarismo parcial ou limitado. Bobbio exemplifi ca historicamente 
com a república platônica, na qual considerável número de princípios que, regra 
geral , diferenciam as doutrinas igualitárias, têm valor exclusivamente para uma 
classe de membros da república, quais sejam, os guerreiros.”

Já a terceira resposta, a igualdade de todos em alguma coisa, não está 
relacionada com a concepção igualitária da sociedade. Com efeito, a previsão de 
igualdade em relação à capacidade jurídica ou gozo de determinadas liberdades, 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 73

Igualdade, Igualitarismo e Justiça

ou igualdade perante a lei são previsões presentes em qualquer constituição de 
cunho liberal, não tendo o escopo de dar ensanchas a uma sociedade igualitária.

O certo é que, qualquer que seja a exigência por igualdade, haverá uma 
distinção com escora na resposta que se der às perguntas “entre quem” e “em 
relação a que coisas?” se dará a igualdade, bem assim em relação ao critério ou 
critérios de justiça que ela assumirá em vista da atribuição da “coisa” a “quem”. 
A previsão de que todos devem ter um lugar para morar não congrega o racio-
cínio de que todos devem morar em lugar igual.

Entretanto, podendo as coisas a serem distribuídas comportar diferenças, 
com que critérios virão a ser diversifi cadas?

E opina destemidamente Bobbio3 “Considero – e esta é minha segunda 
aproximação – que, entre todos os critérios de justiça, o critério igualitário 
por excelência, ou seja, o critério que serve para ulteriormente diferenciar as 
doutrinas igualitárias, seja o critério da necessidade. Não é necessário lembrar 
a famosa frase de Marx na Critica al programma di Gotha : “De cada um segundo 
suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades.”

O igualitarismo prega uma igualdade absoluta, com escora nos argumen-
tos de que todos têm as mesmas necessidades e de que o sol e o ar são únicos 
para todos, pelo que há de existir igualdade na educação e até na nutrição.

E é o critério da necessidade o igualitário por excelência. Se for feita 
uma comparação entre os princípios “A cada um segundo a sua necessidade”,  
“A cada um segundo a sua capacidade” e “A cada um segundo seu trabalho” 
vê-se que o critério da necessidade é o que satisfaz os ideais igualitários, muito 
mais que os da capacidade e do trabalho, posto que os homens podem ser 
considerados mais iguais em relação à quantidade e qualidade de suas necessi-
dades, que em relação à quantidade e qualidade patenteada neste ou naquele 
trabalho desenvolvido. A assertiva segundo a qual as pessoas deveriam ter a 
mesma quantidade e qualidade de comida se fulcra na constatação óbvia de 
que ninguém nasce com duas bocas ou dois estômagos. Ainda que se constate 
a existência de diferença entre a necessidade alimentar de um homem, uma 
mulher e uma criança, tal diferença há de ser de menor proporção que as dife-
renças que a natureza estabeleceu em relação às capacidades dos homens, bem 
como em relação às diferenças que a própria sociedade reconhece, ao repartir 
com escudo nas diferentes formas de trabalho.

O fato é que, para doutrina que busque a maior postura possível de ni-
velamento por parte dos membros de determinada coletividade, o critério da 
necessidade é efetivamente o que possibilita uma menor diferenciação, o que 
implica numa maior igualdade. É que a natureza tratou de fazer os homens mais 
iguais no que se refere às necessidades do que em relação às capacidades, bem 
como à possibilidade que, de acordo com as diferentes capacidades, têm para 
prestar determinado labor.
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Não sem razão a doutrina liberal, tão confrontante com a igualitária, 
avalia positivamente  as desigualdades, considerando tanto mais desen-
volvida uma sociedade, quanto mais desigual, daí eleger como critério 
fundamental para a distribuição das recompensas não a necessidade, mas 
sim a capacidade.

Tal não quer dizer que para a doutrina igualitária seja o critério da 
necessidade o único a ser admitido. Vê-se no programa social dos Iguais que 
também se acolhe o critério da capacidade. Mas tal o é não para a distribuição 
dos bens, mas sim para a repartição das diferentes tarefas. Se é fato que todos 
têm que trabalhar e que ninguém pode permanecer ocioso, é fato, outrossim, 
que nem todos devem fazer o mesmo trabalho.

Quais critérios deveriam, pois, ser empregados, para a distribuição dos 
labores? Buonarroti4, volta com freqüência a referido tema, sempre rebatendo 
o princípio de acordo com o qual o único critério que possibilitaria repartir de 
modo equânime os mais diferenciados tipos de trabalho seria o da capacidade 
ao asseverar: “A igualdade deve ser medida pela capacidade do trabalhador e 
pelas necessidades do consumidor.” 

Conclui-se, pois, que, enquanto para a doutrina liberal o critério adotado 
é o da capacidade, certamente o menos igualitário, e utilizado para justifi car a 
desigualdade das grandes fortunas, ao reverso, na doutrina igualitária o mesmo 
critério é recepcionado para dar justifi cativa para a desigualdade dos deveres 
que cada membro da sociedade irá abraçar.

E mais uma vez fazendo o discrimen entre a doutrina igualitária e a li-
beral arremata Norberto Bobbio5: “Uma doutrina não-igualitária da sociedade 
é perfeitamente compatível com o princípio que costuma ser chamado de 
princípio da igualdade dos pontos de partida. Aliás, a afi rmação da igualdade 
dos  pontos de partida é premissa necessária de uma doutrina, como a liberal, 
que considera a vida social uma grande disputa na qual vence quem combate 
melhor (o mais capaz:) em tal doutrina a única igualdade admitida é aquela que 
se resume em colocar todos os concorrentes na condição de iniciar a corrida a 
partir da mesma linha de largada. Na doutrina igualitária ocorre exatamente 
o oposto: o que conta é a igualdade dos pontos de chegada, não importando 
se essa igualdade venha depois de uma desigualdade dos pontos de partida.”

Deduz-se de tal raciocínio que membros de uma sociedade trabalhando 
em conformidade com suas capacidades começam diferentes. Quando venham a 
ser recompensados de acordo com suas necessidades tem-se que chegam iguais.

Vê-se estampada com tal construção de Bobbio uma oposição entre igual-
dade de pontos de partida e igualdade de pontos de chegada, da mesma sorte 
que há oposição entre igualdade de oportunidades e igualdade de resultados, 
sendo uma representação da oposição entre uma concepção individualista e 
pluralista, bem como uma concepção solitária e comunitária da sociedade.
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Em conformidade com a primeira corrente, é sufi ciente que sejam comuns 
as regras do jogo e que todos sejam colocados em condições de competir no 
jogo. Nada mais normal que um jogo fi ndar com um vencedor e com um ven-
cido. Já em consonância com a segunda posição, deve ser evitado que haja um 
vencedor e um vencido, mas para que isso venha a acontecer mister que todos 
possam participar do jogo e ao mesmo tempo que todos possam sair vencedores.

Nos escritos dos Iguais o quê se anatematiza está na palavra de ordem 
“Point de luxe, poit de misère”. O bem buscado está entre dois extremos. No 
mesmo sentido pode-se asseverar que todos tenham o bastante e ninguém 
tenha demais. Que ninguém seja condenado a um trabalho opressor e que 
ninguém possa gozar de uma inércia corruptora. Quando não houver palácios 
não haverá casebres.

Existiriam, portanto, duas maneiras de se buscar a igualdade entre pes-
soas de certo grupo social, a saber, estender as vantagens de uma categoria que 
de tais vantagens esteja privada e retirar de uma categoria de privilegiados as 
vantagens que gozam, de tal forma que os não-privilegiados também possam 
desfrutar de tais prerrogativas.

A se adotar a primeira conduta deixam-se intocadas as vantagens da 
categoria superior. Já com a segunda conduta tangenciam-se tanto os que estão 
acima quanto os que estão em baixo. O segundo caso patenteia a equiparação 
chamada nivelamento. O primeiro procedimento é viável para a doutrina não-
-igualitária, enquanto o nivelamento é característica do igualitarismo.

Vê-se, pois, que a igualdade defendida pela doutrina igualitária é a 
econômica, uma vez que tal doutrina busca a igualdade em relação ao maior 
número de bens.

Se, por um lado, é possível  estender o direito de voto aos que nada 
têm, às mulheres e aos analfabetos, sem que seja necessário tirar tal direito dos 
proprietários, por outro turno, não há como se fazer uma reforma agrária sem 
que se tire terra dos proprietários, como também não é possível redistribuir 
renda de tal sorte que ninguém tenha renda superior a certo patamar e ninguém 
tenha renda inferior a certo mínimo, sem que se tenha que tirar de uns para 
dar a outros. Enfatize-se que a determinação de um máximo e de um mínimo 
nas fortunas é típica reforma igualitária.

É certo afi rmar que as reformas igualitárias próprias da doutrina liberal, 
como a igualdade de oportunidade, estão enquadradas no primeiro tipo. Já as 
reformas imanentes às várias doutrinas igualitárias são do segundo tipo, tendo, 
pois, toda uma conotação revolucionária.

São características do igualitarismo  o refl exo de uma teoria geral da 
igualdade, e, via de conseqüência, da desigualdade entre os homens. 

Toda teoria política que desafi e o problema da igualdade precisa enfrentar 
a diferença básica entre desigualdade natural e desigualdade social.
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Daí que duas posições opostas podem ser assumidas, a saber, a dos que 
acham que a maioria das desigualdades que existem na vida social é natural e 
a dos que pensam que a maioria das desigualdades que se confi guram na vida 
social é de origem social.

Para doutrina igualitária o certo é a segunda postura.

Bobbio6 arremata, citando pensadores antagônicos; 

Pensemos no príncipe dos escritores igualitários, o autor do Dis-
cours sur l’origine de l’inégalite parmi les hommes (Discurso sobre 
a origem da desigualdade entre os homens) : a natureza fez os 
homens iguais, mas a sociedade os tornou desiguais. Tomemos 
agora em consideração o príncipe dos escritores não-igualitários, 
o autor de Al di là Del bene e Del male (Para além do bem e do 
mal): os homens são por natureza desiguais e apenas a sociedade, 
com a sua moral do rebanho, com a sua religião da compaixão e 
da resignação, tornou-os iguais. Lá onde Rousseau vê  desigualda-
des artifi ciais, e portanto condenáveis, em oposição à igualdade 
natural, Nietzsche, o anti-Rousseau, vê uma igualdade artifi cial, 
e portanto do mesmo modo condenável, em oposição às desigual-
dades naturais. Também neste caso a oposição não poderia ser 
mais clara: em nome da igualdade natural, o igualitário condena 
as desigualdades sociais; em nome da desigualdade natural, o ini-
gualitário condena a igualdade social. Enquanto o primeiro tende 
a ver nas desigualdades sociais um produto artifi cial, o segundo 
tende a ver um produto artifi cial na igualdade social.

Alguns argumentos da emancipação feminina serão úteis para quem de-
sejar uma confi rmação do comportamento típico de toda a doutrina igualitária 
diante das desigualdades sociais.

Ainda que se evidencie que muitas das desigualdades entre homens 
e mulheres sejam notoriamente naturais, o feminismo quer limitar as 
desigualdades à seara unicamente de ordem social, encarando, pois, todo 
o discrimen entre os sexos como de uma desigualdade apenas de cunho e 
origem social.

Se por um lado o inigualitário considera legítima a desigualdade social, 
já que a encara como um refl exo da desigualdade natural, o igualitário, por seu 
turno, considera ilegítimas determinadas desigualdades aparentemente naturais, 
como por exemplo a existente entre homens e mulheres, posto que as considera 
refl exo de desigualdades profundamente inculcadas na sociedade, a tal ponto 
de não mais permitir que se detecte sua origem.

Vale ressaltar o porquê de o igualitário considerar as desigualdades fru-
to da vida em sociedade, no mesmo ponto que o inigualitário considera uma 
conseqüência que não pode ser evitada advinda das desigualdades naturais.

A diferença basilar entre desigualdade natural e desigualdade social reside 
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no fato de a primeira não poder ser banida, enquanto que a segunda pode ser 
afastada do cenário em que está instalada.

Qualquer doutrina que tenha por escopo a superação da maioria das 
desigualdades existentes entre os homens, caso não queira ser contraditória, 
há de admitir que a grande maioria de tais desigualdades pode ser eliminada, 
vez que são desigualdades sociais.

Desnuda-se que a maioria das desigualdades que tornam difícil a con-
vivência humana são efetivamente desigualdades sociais, deduzindo-se dos 
igualitários que os homens são por natureza iguais, ou ao menos são mais iguais 
que desiguais, tanto é que as desigualdades naturais que existem são de menor 
importância, não justifi cando uma distinção de tratamento na designação de 
bens essências para uma vida digna. 

Assim é que, em tal raciocínio, os homens não são vistos como indivíduos, 
e sim como genus, e não pela característica que diferencia um do outro, mas 
por força daquelas que fazem todos pertencerem ao mesmo gênero, não tendo 
relevo se a ênfase recai sobre as características axiologicamente negativas, do 
tipo “os homens são todos pecadores”, ou positivas, a saber, “o homem é um 
animal naturalmente social”. 

As doutrinas liberais vão pelo caminho inverso, ressaltando não o que 
os homens têm em comum, mas o que têm de diferente, enquanto indivíduos.

Tais raciocínios são norteados por escolhas de valor. É verdade que os 
homens são iguais frente à morte, o que é uma característica do genus, da mes-
ma forma que é verdadeiro que todos os homens são diferentes em relação a 
seus destinos, o que é uma característica do indivíduo. Destarte, se é verdade 
inexorável que todos morrem, é também verdadeiro que todos os homens 
morrem de forma diferente.

Está estreitamente ligada à consideração do homem como genus, e não 
como indivíduo, a tendência comunitária ou comunista das doutrinas igualitá-
rias. Assim, em termos históricos, tanto o igualitarismo, quanto o comunismo 
podem ser encarados com o mesmo semblante, posto que ambos são o resultado 
de se vislumbrar o homem não como indivíduo, mas como gênero. Não sem 
razão a organização comunista ou comunitária vem a ser a resposta mais plausível 
que se pode dar a uma visão do homem enquanto ser genérico.

O fato é que os contrários ao igualitarismo sempre encontraram o ponto 
de ataque na defesa do indivíduo em oposição a sua redução enquanto parte 
de um todo.

E Bobbio fi naliza citando Nietzche7: “[...]o socialismo é a moral do reba-
nho pensado até o fi m: ou seja, o princípio ‘direitos iguais para todos’ levado à 
conseqüente ‘pretensões para todos’; logo ‘um rebanho e nenhum pastor’; logo 
‘a ovelha é igual à ovelha’.”
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Antes de adentrar no exame de Bobbio8 a respeito da Justiça, vale, a título 
de bem introduzir o assunto, relembrar a idéia originária de Justiça.

Têmis, fi lha de Urano e Gaia, é a deusa grega da Justiça. Ela car-
rega na mão esquerda a balança, símbolo da Justiça. A balança 
pesa o direito e denota a equivalência entre a punição e a culpa. 
Ela traz na mão direita a espada, a qual se completa reciproca-
mente com a balança. A espada sem a balança é a força bruta e 
a balança sem a espada, o direito na sua impotência. O esforço 
que a Justiça envida para sustentar a espada é igual à habilidade 
que utiliza para manejar a balança.

A deusa da Justiça aparece com uma venda nos olhos e quer 
mostrar que a Justiça não entende de cargos, riquezas ou interesses 
particulares.

A balança representa o arquétipo zodiacal denominado libra, 
o qual encerra o conceito de “justiça imanente”: a idéia de que 
toda culpabilidade desencadeia automaticamente as forças da 
autodestruição e castigo.

Na mitologia afro-brasileira, Xangô é o deus da Justiça.

Minerva é a deusa romana da sabedoria (Atenas para os gregos) 
Ela presidia um tribunal de Justiça que julgava pessoas acusadas 
de crimes graves. Quando acontecia um empate nas votações do 
juízes, Minerva dava o voto decisivo e resolvia o impasse, razão 
pela qual “voto de Minerva” signifi ca “voto de desempate.

Areópago é o nome do Tribunal de Atenas. Esse nome é uma homena-
gem a Ares (Marte para os romanos), deus da guerra, das armas, da violência, 
da força bruta, e essa homenagem resultou da autodefesa coerente e simples 
apresentada por Ares quando o Tribunal o julgou por ter matado uma divindade 
que vivia assediando uma de suas fi lhas. Os juízes atribuíram cunho digno e 
justo à atitude de Ares e o absolveram. O Tribunal se localizava no cume de 
colina, e Areópago signifi ca “colina de Ares”.

No Tribunal de Areópago costumavam entrar os réus com os rostos co-
bertos para mostrar, segundo padre Antonio Vieira, que não há juízo mais cego 
que o juízo de si mesmo. Ensina Vieira que cegueira do juízo próprio é muito 
maior que a cegueira dos olhos: a cegueira dos olhos faz que não vejamos as 
coisas; a cegueira do juízo próprio faz que vejamos as coisas diferentes do que 
são, motivo pelo qual nunca acabamos de nos conhecer. “Somos pouco maiores 
que as ervas, e fi ngimo-nos tão grandes como as árvores”, ilustrou Vieira.

As mulheres de Éfeso celebravam as Tesmofórias, festividades em honra 
da deusa Ceres, a primeira mulher a impor leis aos homens, registra Heródoto, 
o qual observou: “Nada mais exato do que a sentença que encontramos nos 
versos de Píndaro: ‘A lei é a rainha de todos os homens’.”

Inafastável é, que para um mais amplo conceito de justiça, impõe-se uma 
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passagem, ainda que panorâmica, pelos gregos. Nada obstante o espaço de tempo 
que nos separa daquela civilização helênica, a consulta a seu pensamento na 
seara da justiça é de relevante importância.

A primeira obra que vem à mente, dentro do texto canônico, é o livro 
V da Ética a Nicômaco, que distingue os conceitos de justiça como legalidade 
e como igualdade, enfatizando, ainda, distintas formas de justiça, como a 
corretiva, a comutativa e a distributiva, estabelecendo, outrossim, a distinção 
entre justiça estrita e eqüidade.

Tal construção doutrinária, assim como a explanação das formas de go-
verno, elaboradas nos livros II e IV da Política, passaram a ser recebidas como 
se houvesse ocorrido o total exaurimento do assunto, o que se estendeu por 
toda a idade média e mesmo em parte da idade moderna.

Já na idade moderna mais recente, a grande maioria dos clássicos de 
fi losofi a política e jurídica, etapas indispensáveis do debate atual, não deram 
grande importância à análise do conceito de justiça, à exceção de Hobbes. E 
tal se comprova no debruço das obras de Locke, Hegel e Marx. 

No livro III do Tratado sobre a natureza humana  Hume se volta para a 
justiça mais no que se refere à sua origem que à sua natureza.

Já Bodin propõe uma terceira forma de justiça, a chamada justiça harmô-
nica, o que por si só já foi grande ousadia em relação ao que até então havia 
posto, apesar de não ter sido contemplado por prosseguimento, não encontrando 
críticos, a não ser de pequena envergadura.

Conclui-se que, afora as construções de Aristóteles, as defi nições tra-
dicionais de justiça não têm o caráter analítico, mas sim persuasivo, do tipo 
“constans voluntas suum cuique tribuere” da lavra dos juristas romanos, bem 
como “caritas sapientis”, da pena de Leibniz.

É deveras árduo enfrentar uma compreensão de justiça de forma direta. 
Se por um, da leitura dos clássicos, utilidade pode ser retirada, por outro fi ca 
cristalino que tal idéia de justiça está ligada a uma família de outras nações 
que remetem freqüentemente umas às outras, podendo-se dizer que a idéia de 
justiça é o primeiro exemplar.

São nações defi nidas em função das demais, com uma justiça em relação 
a todas as outras. De tal conclusão tem-se um método de investigação que se 
atrela à compreensão de justiça relacionada à lei, à ordem e à igualdade.

Daí que falar sobre justiça implicará, ipso facto, fazer menção à justiça-
-lei, justiça-igualdade e justiça-ordem. Bem assim, três pares outros podem 
caminhar sem necessariamente se abordar a justiça, a saber, lei-igualdade, 
igualdade-ordem e ordem-lei.

Discorramos sobre a noção de Justiça-lei.
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O próprio Aristóteles9 já reconhecia a conexão entre justiça e lei, na 
conhecida passagem da clássica obra Ética a Nicômaco (1129a,8), onde se vê que 
o justo tem dois sentidos, um dos quais o justo é o que está conforme a lei, ao 
mesmo passo que injusto seria tudo que estivesse não-conforme a lei, ou ilegal.

Viu-se demasiadamente que tal signifi cado de justo está jungido a uma 
ação humana, sem contudo desclassifi car os atos de entes despersonifi cados, 
como Deus, os animais, os deuses. Assim, o signifi cado maior de justiça está 
no estrito cumprimento da lei.

Já o signifi cado de justo, quando é atributo de homem, pode variar, a 
saber, é justo o homem respeitoso da lei , como também o é o homem equâni-
me, que sabe distribuir sem parcialidade o torto e o direito, o que, em tal caso 
específi co, a noção de justiça remete à noção de igualdade.

Da mesma sorte pode se estabelecer a ambigüidade quando a idéia de 
justo se refere a atos praticados por sujeito dotado de autoridade. Tanto pode-
ria ser dita justa a sentença que observou rigorosamente a lei quanto a que foi 
equânime e observou a regra do igual tratamento dos iguais.

O que poderia ser dito de um lei justa?  Tal pergunta não tem como ser 
evitada no momento em que, já defi nida a ação justa, qual seja, a conforme a 
lei, que dizer se a ação é pautada numa lei injusta?

Ora, mas o que vem a ser uma lei justa e uma lei injusta? A resposta 
pode ser dada de duas formas, ou seja, tanto pode ser considerada justa uma 
lei inferior que esteja em conformidade com uma lei superior, e aí observa-se 
a noção de justiça enquanto legalidade, como acontece na relação entre o 
Direito Positivo e o Direito Natural, em conformidade com a predominante 
doutrina jusnaturalista, como uma lei de caráter igualitário que espanca uma 
discriminação , afasta um privilégio ou mesmo um tratamento eivado de ódio. 
Prevalece, ao reverso, na doutrina tradicional política, o segundo signifi cado, no 
momento em que o atributo está relacionado com os que detém o sumo poder, 
qual seja, os governantes: governo sub lege é uma das consecuções possíveis 
daquele que foi denominado ´bom governo´, em confronto ao governo que 
se escora no arbítrio , “sem leis nem freios”(Montesquieu), ao passo que são 
chamados de governos justos os que exercem o  poder baseados no princípio 
da igual distribuição de ônus e bônus entre os cidadãos.

Outros tantos contextos podem patentear a estreita relação entre justiça 
e lei. Daí que é considerado poder legítimo o que é exercido a justo título, no 
qual, por força de “justo título” tal poder foi atribuído a seu titular, por conta 
de uma lei superior, quer seja a natural, como o é a norma que prevê a aquisi-
ção de um direito pela prescrição, seja por uma lei fundamental do estado, a 
exemplo de uma lei sálica numa monarquia hereditária, ou mesmo artigos de 
uma constituição pertinentes ao poder deste ou daquele órgão de um estado 
constitucional. Dessa forma, diferença não há no signifi cado de legítimo pro-
prietário, legítimo sucessor e legítimo representante.
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Há que se dizer que na fi losofi a política e jurídica há uma coincidência 
entre processo de legitimação e processo de justifi cação. Não se pode dizer 
contudo, o mesmo, em relação ao discurso ético e científi co no qual é usado o 
termo “justifi cação” para um conjunto de teses que são abraçadas. Afi rma-se que 
uma demissão aconteceu com justa causa, sendo, portanto, justifi cada, quando 
se deu em conformidade com uma lei que estabelece quais são as circunstâncias 
com base nas quais um trabalhador pode ser demitido, tendo o empregador 
legitimidade para o cumprimento daquele ato demissionário. Pode-se perceber 
que no exemplo acima tanto faz dizer que o ato de empregador é justifi cado 
ou legitimado.

E Bobbio10 leciona: “Desse modo, para dar um exemplo historicamente 
mais relevante, o problema da guerra injusta resume-se no problema se há causas 
justas para a guerra e quais são. Toda teoria da guerra justa é uma teoria que 
tende a apresentar argumentos para sustentar que algumas guerras são justifi -
cadas e outras não. Mas, já que são guerras justifi cadas aquelas que obedecem a 
uma regra geral de direito como vim vi repellere licet , a sua justifi cação coincide 
com a sua legitimação. Dizer que há guerras que podem ser conduzidas a justo 
título signifi ca dizer que há no direito internacional normas que consentem, em 
determinados casos, em que o Estado dê início a uma guerra, a qual se torna, 
enquanto tal, uma guerra legítima.”

Tentando-se fazer uma redução do problema da justiça para problema da 
legalidade, o mesmo, neste caso, que legitimidade, advém a concepção legalista 
da justiça, em conformidade com a qual é justo o que é comandado pelo único 
fato de ser comandado (aqui entendido o comando de uma autoridade superior 
que tem o poder legítimo de emitir leis) e injusto o que é proibido pelo só fato 
de ser proibido. A teoria de Hobbes pode ser interpretada nesse sentido, para 
quem, no estado de natureza, por falta de leis válidas e efi cazes, não há como 
se distinguir uma ação justa de uma ação injusta. Tão-somente no estado civil 
haveria sentido falar-se de justiça e injustiça, vez que , estabelecido de acordo 
com os cidadãos poder legítimo ao qual é atribuído o poder de comandar e de 
proibir, a justiça consistirá na observância da lei e a injustiça em sua violação.

Tangente à lei e à igualdade deve-se ponderar que o liame entre lei e jus-
tiça passa pela compreensão de igualdade. Vale lembrar a noção de lei enquanto 
regra de conduta, a qual possui duas características, a saber, a generalidade e a 
abstração. Entende-se por generalidade o fato de a diretriz contida na norma 
estar voltada para uma categoria de sujeitos ou status , ainda que a categoria 
venha a ser composta por uma única pessoa, como é o caso do rei, da rainha ou 
do presidente da república, mas jamais para um sujeito singular, como o fulano 
ou o sicrano; já por abstração entende-se que o objeto que a norma regula é 
uma ação-tipo, a saber, o furto, o homicídio, o estupro, sendo mais raramente 
uma ação singular. Em função das diretrizes gerais e concretas, ou individuais 
e abstratas, ou ainda individuais e concretas são utilizados outros termos, tais 
como decreto, ordem e medida, como, por exemplo, o decreto de nomeação 
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de uma pessoa para determinado cargo.

Ainda que seja viável no direito positivo confeccionar uma lei em sentido 
formal direcionada para uma pessoa singular, daí o cuidado dos juristas de distin-
guir a lei em sentido formal da lei em sentido substancial, não conhece o Direito 
Natural outras leis a não ser as leis gerais e abstratas, quer sejam fundamentais, 
consuetudináriabs, penais, civis. As mais brilhantes exposições sobre as leis, 
desde os Nomi de Platão, ao Esprit des lois, de Montesquieu, tangenciando-se 
De legibus de Cícero e de Suárez, há uma predominância por diretrizes que têm 
uma generalidade de sujeitos e por objeto uma classe de ações.

Por intermédio das famigeradas características da generalidade e da 
abstratividade, qualquer que seja a lei garante uma primeira forma de igual-
dade, qual seja, a formal, compreendida como igual tratamento àqueles que 
pertencem a uma mesma categoria. Não é à toa que o princípio generalíssimo 
que estabelece o igual tratamento aos iguais e o desigual aos desiguais agrega o 
nome de regra de justiça. Lei que estabelece certa pena para específi co delito, 
que obriga a determinado dever quem celebra contrato, que confere particular 
direito a quem congrega diferenciado status fi xa nada mais que um critério de 
juízo unívoco, quer seja bom ou mau, para todos aqueles que se enquadram 
naquela situação prevista, estabelecendo, dessa forma, igual tratamento, con-
sumando, assim, a isonomia que advém da lei.

Deparando-se o julgador com a falta de um lei geral e abstrata seria   
obrigado a julgar cada caso isoladamente, o que poderia dar ensanchas a vir a 
julgar casos idênticos, por uma razão ou outra, de formas distintas. Até mesmo 
a “justiça do cádi” não chega a ser arbitrária, posto que leva em conta normas 
preestabelecidas, tenham caráter religioso ou moral, advenham dos costumes 
ou de decisões anteriores dos juízes. Ainda quando se encontra diante de novo 
caso, antes de o juiz desligar-se absolutamente da tradição, recorre ao racio-
cínio por analogia, que prega que até o limite do razoável o caso novo deve 
ter solução em conformidade com os anteriores, sendo o objetivo primordial 
a não discrepância de tratamentos aos casos que podem ser incluídos numa 
categoria geral.

Dois casos anômalos podem vir a acontecer na aplicação da regra da 
justiça, quais sejam, a eqüidade e o privilégio. A eqüidade externando-se na 
adaptação da norma ao caso concreto, não permitindo uma perfeita equiparação 
com os casos previstos. O privilégio como uma isenção de um dever geral ou 
atribuição de direito particular a pessoa ou a categoria singular. Pela eqüidade 
seria possível uma provável desigualdade advinda da aplicação radical da norma 
jurídica, o que não escoriaria a regra de justiça. Já o privilégio insere desigual-
dade não prevista, violando, pois, a regra de justiça. No caso da aplicação da 
eqüidade, a desigualdade de tratamento desnuda uma reconhecida desigualdade 
da situação. Em relação ao privilégio, estabelece-se tratamento diferenciado a 
situações idênticas, aí residindo a ferida à regra de justiça.
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De tal raciocínio da ligação entre a lei e a igualdade advém a concepção 
da  supremacia do governo das leis sobre o governo dos homens. E tal supe-
rioridade em nada mais se escora que não no fato de que a lei dá garantia de 
igualdade de tratamento, o que já não ocorre no governo dos homens, que dá 
ensanchas a um juízo do arbítrio.

E Bobbio arremata, citando Eurípedes11: “Uma citação entre muitas. 
Em As suplicantes , Eurípedes coloca na boca de Teseu, o bom rei, as seguintes 
palavras: ‘nada há em uma cidade de mais inimigo que um tirano, quando não 
há acima de tudo leis gerais, e um só homem tem o poder, fazendo a lei ele 
mesmo para si mesmo ;  e não há em absoluto igualdade. Quando , ao contrário, 
há leis escritas, o pobre e o rico têm direitos iguais, é possível aos mais fracos 
replicar ao poderoso, quando este os insulta, e o pequeno, se tem razão, pode 
vencer o grande’

Diferente da igualdade que é estabelecida pela natureza da própria lei, 
vocacionada que é para a abstratividade e igualdade, é a igualdade diante da 
lei, propósito presente na maioria das constituições, tendo início com a Cons-
tituição da França de 1791.

Não quer tal princípio dizer que todos os cidadãos são iguais, mas tam-
pouco que os iguais devam ser tratados de modo igual. Tanto é voltado para o 
legislador que confecciona a norma, quanto para o juiz que a aplica.

Se considerado em relação aos magistrados deve ser entendida no sentido 
de que a lei deve ser igual para todos, valendo dizer que a lei há de ser impar-
cialmente aplicada, uma vez que somente através de tal conduta magistral se 
assegura igual tratamento dos iguais. É de se considerar que a lei, como norma 
geral e abstrata, determina qual a categoria para a qual deve ser reservado um 
certo tratamento. É dado, pois, ao julgador, em cada situação estabelecer, quem 
deverá ser incluído naquela situação e quem não deverá ser. Imprescindível o 
preceito da imparcialidade, posto que não se pode adotar postura mecânica para 
se aplicar uma norma ao caso concreto, mas sim há de se desenvolver trabalho 
interpretativo, onde, inafastavelmente, intervirá o juízo pessoal do magistrado.

Já aplicando-se o princípio da igualdade para o legislador, pode-se re-
sumir no entendimento de que todos devem ter igual lei. A diferença entre 
os dois signifi cados está nas negações, ou seja, uma coisa é afi rmar que a lei 
não é igual para todos, outra é dizer que nem todos têm igual lei. A primeira 
assertiva evidencia a violação, por parte do magistrado, em relação ao dever 
de imparcialidade. Já a segunda denota que a sociedade ainda é dividida em 
segmentos, os quais têm suas ordens jurídicas próprias que estabelecem direitos 
e deveres diferenciados.

A compreensão do segundo signifi cado vem mais fácil com o debruço 
sobre o preâmbulo da Constituição Francesa de 1791, ao estabelecer; “A 
assembléia nacional (...) abole irrevogavelmente as instituições que ferem a 
liberdade e a igualdade de direitos.” Também se pode, de forma negativa , dar a 
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idéia de igualdade de direitos ao se dizer que “Não há mais nobreza, nem pares, 
nem distinções hereditárias, nem distinções de ordens, nem regime feudal etc”

Se efetivamente  se faz uma leitura em todos os artigos da Lei Francesa 
se vê que os direitos dos quais se afi rma a igualdade não são todos os direitos, 
mas tão-somente os explicitamente reivindicados, referindo-se especifi camente 
à negação da discriminação entre os cidadãos com base no nascimento, discri-
minação característica de sociedade aristocrática.

Basicamente o princípio da igualdade perante a lei, que vem a pregar que 
todos têm direito a serem comandados pelas mesmas leis, patenteia a recusa 
de um dos critérios convencionais da justiça, a saber, o critério da linhagem.

Considerando que a discriminação por conta da linhagem é tão-somente 
uma dentre várias razões de discriminação que existem nas várias sociedades 
e numa mesma sociedade, a exemplo da discriminação por conta do sexo, da 
raça, da etnia, da classe social, da religião, da idade, não pode o princípio da 
igualdade ter signifi cado unívoco, sendo preenchido por diferentes conteúdos, 
de acordo com a menor ou maior amplitude das discriminações existentes, ou 
eliminadas.

Uma das formas de discriminação mais antiga é a que se pauta na linha-
gem, sendo também a que por séculos resistiu a mudanças.

Tanto é que se pensou que vindo a ser abolida, a igualdade estaria plenamente 
estabelecida, quando na verdade outras tantas razões de discriminação persistem.

 Contudo, outras tantas formas de discriminação perduram.

Para que não se reduza a compreensão do princípio da igualdade ao só 
fato de se respeitar a legalidade, o que de novo pode ser atribuído é que a or-
dem não admite discriminações injustas, entendendo-se por injusto o que não 
está previamente estabelecido pelo Direito. Há, pois, uma abertura da ordem 
estabelecida, para a eliminação de discriminações que ainda existem, à medida 
que as diferenças nas quais se alicerçam tais discriminações sejam tidas como 
não mais relevantes.

Assim é que surge a questão a respeito das diferenças relevantes ou irre-
levantes que propiciam ao julgamento de uma desigualdade ser justifi cável ou 
não, ou seja, se determinada desigualdade justifi ca certa discriminação, ou não. 
E tal momento é exatamente a fronteira entre o conceito formal de igualdade 
e os diferenciados modos e critérios adotados para diferenciar os iguais dos 
desiguais. É, pois, a passagem da regra da justiça para os critérios da justiça.

É estabelecido pela lei certa categoria dentro da qual sujeitos e ações 
hão de ser tratados de forma igual por um juiz imparcial. Contudo, outra ques-
tão vem à baila, qual seja, quem são os iguais e quem são os desiguais? Qual a 
forma ou o critério de se dizer que certa categoria tem determinados direitos 
e deveres e outra não?
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E Bobbio12 exemplifi ca: “Para dar os exemplos de praxe, com relação aos 
direitos políticos, por que os homens e não as mulheres? Ou, então, por que 
tanto os homens quanto as mulheres ? Por que aos 21 anos e não aos 18 ? Com 
relação à educação escolar obrigatória, por que todos, homens e mulheres, e 
não apenas os homens ? Ou apenas os fi lhos de pais que têm uma certa renda 
? Uma coisa é afi rmar que é justo que sejam tratados de modo igual os iguais. 
Outra é dizer que os iguais merecedores de igual tratamento são os homens 
com relação ao direito de voto, ou com relação ao serviço militar obrigatório. 
É justo, no sentido legal ou formal da palavra, que votem apenas os homens 
se a lei atribui apenas aos homens esse direito, e que sejam obrigados apenas 
os homens a prestar o serviço militar se assim a lei estabelece. Mas é justo, em  
sentido distinto do sentido legal, que apenas os homens votem, ou sejam cha-
mados a prestar o serviço militar? Não há melhor prova do distinto signifi cado 
que damos ao termo “justo” nos dois diferentes contextos. Mas se o primeiro 
signifi cado é claro, é igualmente claro o segundo?”

Haveria expressiva simplifi cação da querela se todos os homens fossem 
efetivamente iguais, o que é afi rmado em tese. Bastaria, portanto, adotar o 
critério de dar a todos a mesma coisa. Não haveria  a mínima necessidade de 
fazer uma divisão por categorias de acordo com diferenças, o que faria com que 
todos pertencessem à mesma categoria. Em determinado universo, onde todos 
os elementos são pertencentes à mesma categoria, exaure-se o problema com 
a só aplicação da regra de justiça de que é preciso tratar igual os iguais.

Mas o grande obstáculo da questão está no fato de os homens não serem 
iguais em tudo, sendo ao mesmo tempo iguais e desiguais, e mesmo nem todos 
são igualmente iguais ou igualmente desiguais. É possível que, os que sejam iguais 
com base em determinado critério, não o sejam com base em outro critério.

Buscam-se assim as semelhanças, bem como as diferenças, para a aplica-
ção de certo critério de tratamento. Contudo, mesmo assim, como saber quais as 
semelhanças e as diferenças que realmente são importantes? Existem situações 
de fácil solução. Por exemplo, a estatura não tem relevo em relação ao direito 
de votar, mas para o serviço militar é importante. O mérito é importante para 
a atribuição de notas em concurso onde sejam considerados os títulos dos can-
didatos. Já a necessidade e não o mérito terá relevo na distribuição de bens em 
momentos de grave escassez e fome. Situações muitas outras são de difícil solu-
ção, nas quais não será possível utilizar um só critério, mas vários, acontecendo 
de uns excluírem outros. Em tal momento são inseridos os chamados juízos de 
valor, os quais, ao mesmo tempo que não são passíveis de demonstração, nem 
muito menos sustentáveis tão-somente por intermédio de argumentos favoráveis 
ou contrários, historicamente sofrem mudanças, tanto é fato que a respeito de 
sua enunciação existem os que são contra a mudança, a saber, os conservadores, 
e os que são a favor das mudanças, quais sejam, os progressistas. Que ensejou o 
fator sexo, antes relevante para exclusão de direitos políticos, já não mais o ser? 
Ou ao término do pátrio poder exclusivamente para o homem e a conseqüente 
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divisão entre homem e mulher? Como justifi car que em determinados países 
o fato de ser negro ainda é limitador de direitos políticos?

É inconteste que é norma de difícil consecução a previsão constitucional 
da igualdade de todos, sem  distinção de qualquer natureza, como estabelece o 
caput do art. 5O  da nossa Constituição Federal..

Assim, critérios como raça, cor, sexo, estado civil, origem, religião ou 
convicção fi losófi ca não podem ser motivo de discriminação. Em tempos ou-
tros tais critérios eram motivos por si só sufi cientes para discriminar categorias 
de cidadãos e via de conseqüência motivo  para tratamento desigual. Qual o 
signifi cado, pois, de tais critérios já não mais serem motivo de discriminação? 
Ora, o fi m de uma discriminação nada mais signifi ca senão que passa a ser 
injusto tratamento que antes daquela previsão poderia ser considerado justo.

Efetivamente as diferenças entre os sexos não deixaram de existir, nem 
muito menos entre as raças. O que houve foi uma mudança na avaliação até 
então feita sobre a importância de tais diferenças em relação a determinados 
efeitos jurídicos. Doutra sorte, não se deve ter a ilusão de que o só fato de 
haverem sido abolidas certas diferenças que geravam discriminação, ou mes-
mo tratamento diferenciado, hajam sido abolidas todas e quaisquer possíveis 
diferenças entre os homens e estes hajam se tornado iguais em tudo e por tudo.

Por um lado há diferenças outras, tais como a idade, ou mesmo a in-
teligência, que são razões sufi cientes para tratamento diferenciado em certas 
situações específi cas; de outra faceta , mesmo em relação às discriminações 
abolidas, como em relação ao sexo, é possível que haja motivos sufi cientes 
para sua manutenção em certas circunstâncias nas quais um tratamento igual 
resultaria numa desvantagem. Por exemplo, no âmbito trabalhista, permanece 
o direito de a mulher que labuta carregando peso, poder ser benefi ciada com 
carga menor que o trabalhador homem que obra da mesma forma.

Destarte, não é sufi ciente a lei estabelecer que doravante não mais haverá 
diferenças entre sexos ou raças a fi m de que os que pertencem a ambos os sexos 
e a quaisquer raças sejam iguais em tudo. Não signifi ca o mesmo afi rmar quem 
são os iguais e em relação a quê são iguais.

Se de um lado o debate sobre as desigualdades vem sendo acompanhado 
por mudanças de ideologias, costumes e condições históricas que já não per-
mitem tratamento diferenciado, o inverso há de ser também considerado, ou 
seja, certas igualdades, pelos mesmos motivos, já não mais justifi cam tratamento 
idêntico. É certo que é menos freqüente que o espancamento das desigualdades, 
nem por isso deixa de tocar o tema da justiça como igualdade: o igualamento 
dos desiguais é obra de justiça no mesmo diapasão que a diversifi cação dos 
desiguais, a saber, daqueles cuja igualdade já não é mais justifi cável.

A partir de Platão13 a virtude da justiça passa a ser a coordenadora de uma 
totalidade composta de partes, permitindo que ditas partes fi quem atreladas, não se 
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dissolvendo e, portanto, não retornando ao chamado caos primitivo, estabelecen-
do, dessa forma, uma nova ordem. Há estreita ligação entre a virtude da justiça e 
a virtude da concórdia. A noção de justiça é ligada a cada possível representação 
de uma ordem, quer seja uma justiça distributiva, enquanto reguladora do modo 
distinto de as partes se reportarem ao todo, quer seja como justiça comutativa, 
como equilibradora das partes nas relações que estabelecem entre si. Qualquer 
que seja a ordem, tanto a cósmica, que movera o sumo Criador, quanto da ordem 
social, ordens estas que muito freqüentemente são representadas uma pela outra, a 
saber, um corpo social que é reconstruído à imagem e semelhança do corpo físico, 
enquanto concepção organicista da sociedade, e a ordem do mundo reconstruída 
com base na imagem e semelhança do governo da sociedade, em conformidade 
com a concepção sociomórfi ca da sociedade. Bem assim de qualquer ordem social, 
quer seja da sociedade total e perfeita, como é o caso do Estado, quer das socie-
dades imperfeitas ou parciais que são constituídas para fi ns particulares, sejam as 
sociedades dos honestos, sejam as sociedades dos criminosos.

Vêem-se claramente os dois aspectos da justiça enquanto virtude ordena-
dora nas máximas que se integram reciprocamente, a saber, seja dado a cada um 
o que é seu (suum cuique tribuere) e faça cada um aquilo que dele se espera (suum 
agere). Há precisa correlação entre uma e outra. Na primeira contempla-se o dever 
daquele que ordena, enquanto na segunda o dever do que recebe a ordem. O que 
dá a ordem aspira que cada um faça o que deve ser feito desde que ele dê a cada um 
o que é devido; já o que recebe a ordem tem como obrigação executar o que dele 
se espera caso receba o que lhe é devido. Tais máximas indicam duas faces de uma 
só moeda. A justiça contemplada do ponto de vista do todo acima das partes e do 
ponto de vista isolado de cada uma das partes. Dependendo da perspectiva em que 
se posiciona um e outro autor , ter-se-á diferentes concepções da justiça, a saber, 
por parte daquele que constrói a ordem e tem a obrigação de fazer com que a dita 
ordem seja respeitada e da parte de quem recebe a ordem e é instado a conservá-la. 
É, portanto, perfeita sua correspondência com relação à idéia de justiça-ordem.

Igualmente pode se dizer que a compreensão de justiça-ordem faz res-
surgir e revigora a idéia de justiça-lei e de justiça-igualdade. E o raciocínio é 
o de que a ordem se instaura e se conserva por conta da promulgação das leis, 
as quais têm por desiderato reconstituir relações de igualdade entre as partes, 
bem assim entre o todo e as partes.

Há tanta imanência entre a noção de justiça e a compreensão de ordem 
que surge uma refl exão conclusiva sobre o binômio justiça e liberdade. A justiça 
seria o valor supremo para a sociedade, considerando os indivíduos que estão 
inseridos na mesma. Já a liberdade seria o valor supremo para o indivíduo, em 
relação à sociedade da qual faz parte. A justiça seria o escopo por parte daquele 
que estabelece a visão da boa sociedade, enquanto a liberdade seria o fi to por 
parte daquele que se posiciona do ponto de vista do indivíduo.

Entretanto, sendo valores atribuídos a sujeitos diferenciados, complemen-
tam-se entre si, enquanto congregam uma plenitude incompatível. O grande 
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ideal de indivíduos livres inseridos em sociedade justa, ou o reverso, uma socie-
dade justa povoada por indivíduos livres chega a ser o ideal-limite, que, num 
panorama histórico chegou a dar origem à cisão entre doutrinas liberais, hoje 
revividas pelas neoliberais, as quais enaltecem a liberdade de cada indivíduo 
cujo limite é tão-somente a liberdade dos demais indivíduos, que nada mais é 
que o nível mais rasteiro do ideal de igualdade, negando à sociedade enquanto 
conjunto o direito de tentar inserir em seu bojo uma justiça distributiva ou 
redistributiva, e doutrinas comunistas ou socialistas, que têm por objetivo a 
equiparação dos indivíduos não somente em relação à oportunidades iniciais, 
mas, outrossim, em relação às condições fi nais, mesmo que o preço seja o tan-
genciamento de alguns direitos individuais de liberdade.

Há uma ambigüidade nas diversas formas de socialismo liberal ou libera-
lismo social, o que não signifi ca que seja real o problema de se tentar conciliar 
o ideal de liberdade com o ideal de uma sociedade justa. Mas por ser, como o 
é, um problema deve ser solucionado pragmaticamente, e qualquer que venha 
a ser a solução nunca será impecável nem muito menos imutável e perene.
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EQUALITY, EGALITARIANISM AND JUSTICE

ABSTRACT 

Libertarian and egalitarian doctrines have very close 
relationship, so that when you invoke the freedom, it 
concerns to know “Whose” and “related to what”, while 
equality imposes the idea of “among whom” and “with 
respect to what things”. The equality of all in relation 
to all is what characterizes the egalitarian doctrine. 
However, things to be distributed may bear differences, 
and this article analyses the criteria that serves to 
differentiate egalitarian doctrines, including the need 
defended by Norberto Bobbio, and the capacity, as well 
as to discuss the understanding of justice related to law, 
order and equality. 

Keywods: Equitable Doctrines. Differentiation Criteria. 
Justice-Law. Justice-Equality. Justice-Order.
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RESUMO

É possível observar no âmbito do Direito um distanciamento 
entre teoria e prática. Tal distanciamento é comum em vários 
campos do conhecimento. Porém, na seara jurídica chama à 
atenção a pretensa valorização do caráter científi co de técnicas fun-
damentadas em teorias há muito postas em xeque. O artigo busca 
revelar como a prática jurídica reveste-se de senso comum douto, 
na medida em que se distancia da epistemologia e passa a reproduzir 
abordagens teóricas e práticas incongruentes com a realidade sobre 
a qual pretendem atuar. A apresentação de teorias aventadas com 
sucesso nas academias, e que não encontram correspondente reper-
cussão na prática jurídica, demonstra o distanciamento entre esses 
polos, da mesma forma que evidencia o apego a teorias positivistas 
alçadas a um patamar dogmático. Sendo a epistemologia um meio de 
o campo do conhecimento conhecer-se a sim mesmo, essa disciplina 
constitui instrumento fundamental para a superação do senso comum 
douto no âmbito do Direito.
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1 INTRODUÇÃO

“Uma prática científi ca que 
se esquece de se pôr, a si mesma em causa, 

não sabe, propriamente falando, o que faz.”

(Pierre Bourdieu)

Diversamente do que ocorre com outras ciências sociais, o Direito não 
desperta tantas discussões epistemológicas entre os seus profi ssionais. Ainda que 
as academias jurídicas tenham reservado espaço para refl exões sobre o problema 
do conhecimento no Direito – umas tantas mais, outras menos –, não se pode 
olvidar que a prática jurídica reveste-se muito mais de um discurso técnico (ou 
mesmo tecnicista) sem maiores ponderações teóricas.

A essa abordagem pode-se atribuir o distanciamento entre o Direito 
e as demais ciências sociais – Sociologia, Antropologia, Ciência Política, 
Psicologia, Economia, Geografi a, História –, as quais têm maior interlocução 
entre si. Esse distanciamento pode ser observado até mesmo pela forma como 
muitas universidades classifi cam o Direito, apartando-o das ciências sociais em 
“centros de ciências jurídicas”. 

Também se poderia atribuir o isolamento do Direito em face das demais 
ciências sociais à preponderância de suas aplicações técnicas. Dessa forma, os 
aspectos teóricos e a formulação de um conhecimento jurídico próprio não 
despertaria o interesse de muitos dos profi ssionais do Direito. 

Todavia, tal atribuição pode ser questionada, haja vista que outras ciên-
cias sociais também se caracterizam por ter eminentes aplicações técnicas, mas 
não abandonaram as intensas discussões acerca dos problemas concernentes ao 
conhecimento pela respectiva ciência. Um bom exemplo é a Psicologia, cujas 
abordagens teóricas têm grande implicação prática e vice-versa. Nas forma-
ções de psicólogos, é comum observar diversas oportunidades de aprofundar 
a epistemologia geral, assim como a epistemologia específi ca a cada uma das 
abordagens. As diversas abordagens (gestalt, psicanálise, humanista, compor-
tamental etc.) estão sempre buscando fundamentar seus métodos de aplicação 
técnica em um interessante diálogo entre teoria e prática. 

O mesmo se pode observar na Antropologia, ou na Sociologia, as quais 
buscam fundamentar suas abordagens em diferentes formas de conceber o 
conhecimento e os problemas a ele inerentes. Assim, desde a criação dessas 
disciplinas, debates epistemológicos volta e meia refazem muitos dos seus 
conceitos na busca por afi rmar a cientifi cidade de cada uma delas. Por conse-
quência, as abordagens metodológicas também são constantemente revistas, a 
partir das mudanças na forma de se conceber o conhecimento e sua apreensão 
nesse campo do saber. 

Nesse sentido, talvez se possa aduzir que o Direito não acompanhou a 
epistemologia das ciências sociais, restando, mais do que as outras disciplinas, 
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arraigado nas bases positivistas desenvolvidas no início do século XX. Muito 
dos contornos do Direito hodierno ainda encontra seus fundamentos nesse 
paradigma, não obstante as críticas e proposições para sua superação.

Não se está a dizer que não haja a epistemologia jurídica tenha queda-
do inerte desde o advento do positivismo, o qual foi muito bem adaptado ao 
Direito. Entretanto, discussões dessa natureza limitam-se a pequenos círculos 
acadêmicos que, muitas vezes, preferem regurgitar as lições positivistas, sem 
buscar um diálogo com outras ciências sociais. Alimenta-se, assim, um senso 
comum douto que se traduz em dogmática jurídica, amplamente afi rmada como 
ciência do direito positivo1.

Se por um lado ensaia-se um resgate das discussões epistemológicas no 
âmbito do Direito, por outro, a formação de bacharéis é cada vez mais voltada ao 
mero fazer técnico, sobretudo pelo intenso apelo da preparação para concursos2. 
Assim, o ensino jurídico pauta-se sobremaneira no paradigma normativista-
-positivista vigente no país. A concepção do fenômeno jurídico como adstrita 
à aplicação de padrões de conduta positivados por normas tem repercussão na 
forma como o Direito é ensinado nos cursos universitários3. Ainda que algumas 
faculdades defendam o título de “ciências jurídicas” para o Direito, os cursos têm 
orientação notadamente tecnicista, estando voltados à formação de “operadores 
do direito” sem qualquer preocupação com a capacidade interpretativa, crítica 
e propositiva dos futuros profi ssionais.

Daí poder-se afi rmar que no Direito há uma proeminência do senso 
comum douto, que se refl ete na prática forense, assim como na forma como 
são elaborados os concursos para a magistratura, advocacia pública, exame de 
ordem, dentre outros.

Tal senso comum douto guarda muito das características do que é consi-
derado senso comum4; porém, arvora-se de defender sua prevalência sobre este, 
pois estaria fundamentado em sólidas teorias. Nesse pisar, é relevante distinguir 
conhecimento científi co de senso comum e de outras formas de conhecimento.

2 CIÊNCIA E SENSO COMUM 

Inicialmente, cumpre destacar que conhecimento científi co não guarda 
relação próxima com o que é considerado senso comum, pois a “distinção entre 
esses tipos de conhecimento não é apenas de grau. Há profundas diferenças 
qualitativas que os caracterizam como formas cognitivas que nada têm em 
comum”5.

No entender de Aftalión, Vilanova e Raffo, o senso comum tem origem 
na “practognose”, devendo ser reconhecida como o conhecimento (juízos de 
verdade) elaborado a partir dessas informações “practognósticas”, normalmente 
identifi cadas com a noção de opinião (doxa)6, que é elevada a um grau de ge-
neralidade de consenso – por isso é um juízo “comum” –, mas carente de uma 
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construção racional e teórica mais elaborada. Por sua vez, Bachelard aponta as 
limitações do senso comum, haja vista que para o autor “[a] opinião pensa mal; 
não pensa: traduz necessidades em conhecimentos [...] [a]o designar os objetos 
pela utilidade, ela se impede de conhecê-los”7.

Portanto, o senso comum se caracteriza por uma crença na capacidade do 
sujeito em registrar os fatos tais como eles são, não havendo aporte do sujeito 
para com os fatos. Como ressalta Marques Neto, o senso comum não tem por 
base uma elaboração intelectual sólida, mas a opinião. O autor acrescenta que o 
senso comum é assistemático, não guardando relações mais estreitas com outras 
formas de conhecimento, sendo também eminentemente empírico, dado seu 
viés prático, sem maior interesse de construir teorias explicativas8.

Dessa forma, o senso comum, ensejado pelo interesse espontâneo do 
saber cotidiano, limita-se, no entender de Aftalión, Vilanova e Raffo a um 
“mundinho familiar” cujos limites seriam uma zona de dúvida. Partindo dessa 
concepção de senso comum, os autores consideram o conhecimento uma ati-
tude, uma aspiração de buscar a verdade. Essa atitude parte do reconhecimento 
de que o “mundinho familiar” carece de explicação9. Desse ponto de partida 
irradiam diversas formas de buscar a verdade, ou seja, de conhecer, dentre as 
quais está a ciência

Por outro lado, muitos autores criticam o conceito de senso comum, 
argumentando que ele parte do ponto de vista científi co. Boaventura dos 
Santos observa que

[o] senso comum, enquanto conceito fi losófi co, surge no século 
XVIII e representa o combate da burguesia emergente contra o 
irracionalismo do ancien régime. Trata-se, pois, de um senso que 
se pretende natural, razoável, prudente, um senso que é burguês 
e que, por uma dupla implicação, se converte no senso médio em 
senso universal. A valorização fi losófi ca do senso comum esteve, 
pois, ligada ao projeto político de ascensão da burguesia, pelo que 
não surpreende que, uma vez ganho o poder, o conceito fi losófi co 
de senso comum tenha sido correspondentemente desvalorizado 
como signifi cando um conhecimento superfi cial e ilusório. É 
contra ele que as ciências sociais nascem no século XIX. Mas ao 
contrário das ciências naturais, que sempre recusaram frontal-
mente o senso comum sobre a natureza, as ciências sociais têm 
tido com ele uma relação muito complexa e ambígua.10

Pierre Bourdieu, tecendo considerações teóricas e metodológicas à so-
ciologia, observa que, muitas vezes, o cientista social se ale de instrumentos 
teóricos (“instrumentos oriundos da tradição douta”) sem, entretanto, utilizá-los 
de forma coerente na prática da pesquisa. Para Bourdieu, “estes instrumentos 
fazem com que ele corra um perigo permanente de erro, pois se arrisca a substituir 
a doxa ingênua do senso comum pela doxa do senso comum douto, que atribui 
o nome de ciência a uma simples transcrição do discurso do senso comum.”11
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É possível aproximar as considerações que Bourdieu faz sobre a prática 
de pesquisas sociológicas com a prática jurídica. Muitas teorias jurídicas são 
utilizadas em descompasso com o atual contexto epistemológico e histórico, 
sendo, porém, afi rmados como carreadores de verdades insofi smáveis. Essas 
teorias, remanescentes no âmbito do senso comum douto, plasmam-se em 
forma de dogmática jurídica, aprofundando o abismo entre a realidade social 
em que o Direito pretende atuar e as técnicas de atuação sobre essa realidade.

Além do senso comum como forma de conhecimento, também se pode 
apontar o escopo de análise como distintivo entre as formas de conhecimen-
to. Assim, o conhecimento fi losófi co tem um caráter universalista, buscando 
conhecer a totalidade do objeto, enquanto a ciência trabalha com recortes da 
realidade, fragmentando-a para melhor conhecê-la12. 

Acrescente-se que a distinção entre as diferentes formas de saber está em 
reconhecer os limites entre o conhecido e o desconhecido, e a forma de aceitar 
o desconhecido como parte do processo de conhecimento ou como capaz de 
ser superado, alcançando-se, defi nitivamente, a verdade. 

Nesse ponto, assim como o conhecimento é uma atitude, a ignorância 
também pode sê-lo, na medida em que nega o desconhecido, ou estanca o 
processo de conhecimento em um ponto em que se atribui como verdade 
irrefutável. Para Aftalión et alli, “a ignorância como atitude surge como uma 
das respostas possíveis do homem que se apavora frente à imensa noite que o 
rodeia. Para não viver apavorado, nega a existência do desconhecido.”13

Não raro se atribui essa postura de opção pelo desconhecimento como 
própria do senso comum, mas também na ciência, na fi losofi a é possível 
observá-la. Isso se dá quando o conhecimento é cristalizado no dogma, como 
é próprio do conhecimento mítico e religioso. No conhecimento dogmático 
não existiria uma relação de mediação entre o sujeito cognoscente e o objeto 
do conhecimento14. O plano da realidade e o plano do conhecimento estariam 
justapostos de maneira que o objeto do conhecimento não seria apenas a imagem 
do objeto, mas o objeto em si, tido como totalmente apreendido pelo sujeito.

Assumindo essa atitude, o sujeito entende que não há nada mais a co-
nhecer e recorre a crenças absolutas para justifi car os fenômenos que observa. 
Destarte, o dogmatismo desvia-se de refl exões epistemológicas, pois não observa 
o conhecimento como problema.

Em outro extremo, o ceticismo sustenta a impossibilidade de apreensão 
do objeto pelo sujeito cognoscente. Assim, diante dessa incapacidade do 
sujeito, não se pode fazer juízo algum sobre os fenômenos. Para essa corrente 
do pensamento, “todo conhecimento é condicionado por peculiaridades 
do sujeito e de seus órgãos do conhecimento, bem como por circunstân-
cias externas (meio ambiente, cultura)”15. Sob esse ponto de vista, muitas 
correntes se desenvolveram a depender do tipo de objeto a que se nega a 
possibilidade de conhecer. Assim, as modulações do ceticismo não afi rmam 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 95

A Importância da Epistemologia Jurídica à Superação do
Senso Comum Douto no Âmbito do Direito

a total impossibilidade de conhecer, mas obstáculos epistemológicos para a 
se alcançar a verdade. 

Como se pode observar, dogmatismo e ceticismo se opõem. O primeiro 
dispensa a dúvida e a necessidade de transpor barreiras do desconhecido de 
forma a ampliar o conhecimento acumulado. Assim fazendo, satisfaz-se com 
as verdades estabelecidas, esforçando-se por mantê-las vivas e, no máximo, 
adaptando-as de forma a torná-las coerentes com a realidade, ou pior, esfor-
çando-se para adaptar a realidade às verdades irrefutáveis do dogma. Por sua 
vez, o ceticismo não acredita na superação do problema, nem mesmo numa 
aproximação plausível à imagem do objeto.

O criticismo é, pois, uma síntese dessas duas posições extremas, com-
partilhando uma confi ança na razão humana e na sua capacidade de conhecer, 
sem se deixar inebriar pela certeza. Como bem defi ne Hessen, o criticismo 
é “um meio termo entre a temeridade dogmática e o desespero cético”16. O 
criticismo aceita o autoquestionamento e entende que as verdades alcan-
çadas são provisórias, pois sempre passíveis de refutação. Essa posição tem 
importância inclusive dentro da própria seara da ciência, visto que muitas 
verdades científi cas alçaram patamar de irrefutabilidade, constituindo ver-
dadeiros dogmas. 

Dessa forma, apesar de continuar a crer na verdade, o criticismo en-
tende que ela é uma meta a ser alcançada. Daí é que o que o sujeito consegue 
aprender não é o objeto em si, mas a imagem do objeto. Assim é que Kant, 
reconhecido como fundador do criticismo aponta para a verdade como limite 
do conhecimento, porém, reconhecendo a possibilidade de refutá-la a medida 
em que ela representa o que foi possível de ser verifi cado ate então: 

a experiência não concede nunca aos juízos uma universalidade 
verdadeira e rigorosa, apenas universalidade suposta e comparati-
va (por indução), de tal modo que, em verdade, antes se deveria 
dizer: tanto quanto agora nos foi dado verifi car, não se encontram 
exceções a esta ou àquela regra.17

Reconhecendo a capacidade do sujeito em exercer a atitude de conhe-
cimento, mas sem se afastar da constante dúvida que nega verdades absolutas, 
o criticismo termina por fundamentar a teoria do conhecimento. A episte-
mologia, portanto, é albergada pelo criticismo, superando tanto o ceticismo 
como o dogmatismo.

O criticismo abriu portas para o desenvolvimento de teorias do conhe-
cimento que reconhecem a impossibilidade de apreensão do objeto em sua 
totalidade. Embora a corrente positivista tenha-se desenvolvido no século XIX 
em meio ao galopante avanço da ciência e à crença de que todas as verdades 
poderiam ser por ela reveladas, as descobertas da física quântica levaram a uma 
ruptura desse paradigma, emergindo correntes que defendem a refutabilidade 
(ou falseabilidade) do conhecimento científi co.
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3 FALIBILISMO FACE AO POSITIVISMO E A DOGMÁTICA 
JURÍDICA

O positivismo emergiu no contexto do que Boaventura dos Santos 
entende por paradigma dominante, ou seja, “o modelo de racionalidade que 
reside a ciência moderna [que] se constituiu a partir da revolução científi ca do 
século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio 
das ciências naturais.”18

Esse modelo de racionalidade científi ca que “nega o carácter racional 
a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios 
epistemológicos e pelas suas regras metodológicas”19, estendeu-se às ciências 
sociais emergentes, sendo fundamental para a afi rmação dessas disciplinas como 
ciências e reconhecidas como tal.

Assim, o positivismo enquanto corrente epistemológica defendeu ener-
gicamente a apartação entre valores e o fazer científi co. Tendo como parâmetro 
o métier científi co das ciências naturais, o positivismo pretendia que as ciências 
sociais fossem desenvolvidas sem qualquer infl uência axiológica, devendo 
explicar os fenômenos sociais de forma pura. 

Pretendia-se, assim como a ciência natural, dissecar os fenômenos e 
apreendê-los em sua totalidade. Daí a defesa feita por Durkheim no primeiro 
capítulo de sua clássica obra metodológica, “As regras do método sociológico”. 
Nele o fundador da primeira cátedra de Sociologia do mundo afi rmar que o 
objeto da sociologia é o fato social e que ele deve ser obtido pelo afastamento 
do pesquisador do fato observado, concebendo-o como uma coisa (chose)20. 

No âmbito do Direito o positivismo teve ampla receptividade através 
da escola da exegese (não por acaso muito difundida na França, país de Comte 
e Durkheim) que se concentrava na análise pura da norma, restringindo-se a 
interpretações notadamente textuais. Portanto, para o positivismo jurídico, o 
objeto da ciência do Direito é a norma. Ora, é importante ter em mente que a 
amplitude da semântica dos textos e suas possíveis mutações não era tão difun-
dida à época do apogeu da escola da exegese e do nascedouro do positivismo 
jurídico.  O desenvolvimento de teorias como as de Saussure, Wittgenstein, 
Barthes e de outros estudiosos da linguagem viriam a romper com a estática do 
texto e de sua interpretação. A ressalva é importante para compreender porque 
a norma terminava restringindo-se ao texto da norma e não ao conteúdo que 
dele se pode apreender enquanto dispositivo jurídico.

Assim, o positivismo é fortemente marcado por uma busca da verdade 
como coerência, mas não apenas como coerência por aproximação, como 
admite Karl Popper, mas como superposição, ou equivalência perfeita entre o 
objeto do conhecimento e o objeto real21. Ademais, o positivismo pretende que 
a ciência “descubra” (porque já as considera existentes, inerentes à natureza), 
as leis que regem o mundo, a fi m de que os fenômenos possam ser previstos. 
Nesse aspecto o positivismo busca assegurar o máximo de segurança através 
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da previsibilidade. Também no direito esse aspecto encontra repercussão sob 
o propalado princípio da segurança jurídica, assaz abalado pelas incertezas que 
batem à porta da contemporaneidade.

No contexto desse paradigma cientifi cista o Direito encontra-se sob a 
égide de um dogma que busca subtrair ao máximo os efeitos da subjetividade 
na apreciação dos casos. Acredita-se na subsunção perfeita (ou quase) do fato 
à norma, em que o juiz é um mediador inócuo, que não confere nenhum traço 
de subjetividade à interpretação do caso. Sob esse ideal, o Direito afi gura-se 
como um expediente que atribui segurança aos fatos decididos pela força da 
espada de Têmis. O Estado usa da força, mas a usa sob a certeza que o Direito 
lhe confere (ou pretende).

Desta forma, o Direito guarda o ranço de um paradigma científi co 
marcado pela busca da certeza absoluta do conhecimento na forma de leis. 
Muito embora as leis da física sejam de outra natureza bem distinta que as leis 
jurídicas, estas criadas pelos indivíduos como reconhece Kelsen22, o Direito 
manteve em larga medida a defesa da lei enquanto dogma, enquanto algo 
imutável que deve ser aceito como é sem questionamento. Daí a crítica de 
Marques Neto ao afi rmar que no âmbito do Direito, doutrinas idealistas das 
ciências sociais encontram seu grau máximo, enclausurando-se em sistemas 
fechados23. Também Aftalión, Vilanova e Raffo observam que a ciência do 
Direito foi, por muito tempo, difundida como ciência dogmática. Os autores 
citam Recasens Siches para mostrar como esse autor, seguindo Stammler, 
defende o dogmatismo do Direito com base na imutabilidade da lei e no fato 
de que esta ciência e restringiria a reproduzir os dispositivos normativos do 
Direito vigente24.

Machado Segundo observa com muita lucidez a persistência do termo 
“dogmática jurídica” para designar ciência do direito, pelo que se pode con-
cluir que a forma de estudar o Direito ainda reproduz muito do paradigma 
dominante25. Nesse sentido, o Direito fecha-se em seus métodos e conteúdos, 
fazendo da norma um dado quase natural, imutável; não depreendendo dela o 
contexto em que foi elaborada. 

Ocorre que até mesmo a epistemologia das ciências naturais vem 
questionando a existência de verdades defi nitivas como defendia outrora. 
A ciência passa a se afi rmar pela dúvida, pela atitude de busca contínua de 
aproximação da verdade. Para Popper, as verdades científi cas remanescem até 
serem desafi adas por verdades ulteriores, mais aproximadas, sendo, destarte, 
falíveis, falseáveis26. Tal como na seleção natural, a ciência seria um processo 
de seleção de verdades, no qual as teorias mais resistentes prevaleceriam até 
serem falseadas. Essas teorias estão abertas à possibilidade de que, diante de 
novos testes, valendo-se de novos métodos, elas sejam falseadas. Assim, Popper 
afi rma que “não devemos ‘confi ar’ em nenhuma teoria, pois nenhuma pode ser 
comprovada”, todavia, “devemos preferir a teoria mais bem testada como base 
para a ação”27. Entretanto, enquanto que a seleção natural é um processo em 
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que as respostas são passivamente selecionadas, no processo de conhecimento 
as respostas são buscadas pelos indivíduos28.

Nesse sentido, Popper refere-se ao processo de conhecimento afi rmando 
que em ciência os erros são buscados a todo custo, são provocados para testar, 
sob o máximo de variáveis, possíveis falhas da teoria proposta. Esse aspecto 
crítico é característico da ciência e o distingue da abordagem pré-científi ca, 
pois a busca pelas fraquezas (tentativa de falibilismo) da tese proposta parte 
do próprio proponente. 

Complementando o falibilismo proposto por Popper, Susan Haack re-
conhece que deve haver uma permanente abertura para a crítica. Para tanto, 
é necessário reconhecer a falibilidade das teorias em voga. A verdade deve ser 
buscada como uma meta, ainda que se saiba da impossibilidade de alcançá-la; 
isso não pode impedir, todavia, comprometidas tentativas de aproximar-se dela. 
Remetendo-se à defesa dos pós-modernistas da existência de contextos diversos, 
Susan Haack constrói sua analogia da produção do conhecimento como um 
jogo de palavras cruzadas, em que descobertas aparentemente incomensuráveis 
podem ser postas em relação umas com as outras, contribuindo entre si para 
alcançar respostas antes impensadas29.

Nesse contexto, Boaventura dos Santos entende que há um paradigma 
emergente a desafi ar o paradigma racionalista dominante, em que se encontra 
o positivismo. O novo paradigma propõe a preponderância dos fatores sociais 
sobre os fenômenos naturais, o rompimento de dualidades estanques, assim como 
o reconhecimento da subjetividade na produção do conhecimento científi co30. 

Diante dessas novas proposições epistemológicas, o fazer jurídico é 
ainda muito carregado dos fundamentos positivistas, atribuindo à norma uma 
existência per se, dissociada do contexto sócio-histórico em que foi criada. 
Ainda que se reconheça, como Kelsen31, que a norma é criada por homens, ela 
adquire valor de verdade após sua criação, devendo ser verifi cada tão somente 
sua validade jurídica dentro do ordenamento. 

Em oposição, Marques Neto conceitua o Direito como uma ciência social, 
rompendo com a ideia de um direito suprassocial, dissociado dos contextos 
sócio-históricos em que se insere. Nesse sentido, o autor adota como um dos 
pressupostos para sua concepção de ciência do direito o caráter construtivo, 
afi rmando que “[a] ciência do Direito resulta, tanto quanto qualquer outra, 
de um trabalho de construção teórica. Por isso suas proposições não podem 
revestir-se de caráter absoluto, mas aproximado e essencialmente retifi cável”32.

Apesar dos não poucos intentos em aproximar a produção de conheci-
mento jurídico da epistemologia contemporânea, há ainda muita resistência 
sobretudo no que respeita à aplicação técnica do Direito. Nesse pisar, é relevante 
distinguir teoria e prática do Direito. Enquanto a teoria tem galgado avanços 
em repensar as normas, a forma de sua aplicação, o papel do intérprete etc., a 
prática é ainda muito fundamentada na perspectiva normativista positivista. Há, 
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portanto, um abismo entre as modernas teorias do Direito e a prática jurídica, 
tanto por parte de postulantes como de órgãos jurisdicionais. 

Essa distância relega à técnica jurídica um conhecimento que se pode 
atribuir a um senso comum douto, pois fundamentado por uma teoria há muito 
superada, e assaz distante das novas proposições conceituais.

4 O SENSO COMUM NA PRÁTICA JURÍDICA

Se o senso comum se caracteriza, como vimos, pelo seu viés eminen-
temente empírico, designando os objetos pela utilidade e sem maior abertura 
para ir além do conhecimento posto, é possível reconhecer na prática jurídica 
cotidiana o caráter de senso comum. Por certo que não é qualquer senso comum 
“da rua”, mas um senso comum letrado, douto, com bases em conhecimentos 
pretensamente científi cos. 

É importante frisar que não se está a atribuir à ciência do Direito como 
um todo o caráter de senso comum. Entretanto, há, na seara jurídica, um 
distanciamento considerável entre teoria e prática. Embora a técnica devesse 
encontrar fundamento nas teorias contemporâneas, o que ocorre é que a prática 
jurídica reproduz muito da forma de pensar o Direito como propugnado por 
teorias há muito refutadas.

Aqui cabe refl etir sobre se a formação jurídica (formação dos profi ssionais 
do Direito) não seria assaz dogmática, afastando-se das críticas às suas limita-
ções; limitando-se a plasmar como verdade teorias fi xas, tornadas irrefutáveis. 
Machado Segundo critica a manutenção de parâmetros científi cos ultrapassados 
no âmbito do Direito:

Se as características da cientifi cidade, hoje, decorrem da possibilida-
de de falseamento ou do caráter não dogmático do conhecimento, 
consistindo na relatividade e na provisoriedade das teorias, que 
pressupõem a liberdade e a tolerância, não há por que rejeitar 
essas mesmas características em relação ao estudo do direito. Pelo 
menos, não se pode fazer isso em nome da defesa da cientifi cidade, 
a menos que se esteja a defender modelo ultrapassado de ciência.33

Porém, para além de fi xar-se como um dogma, a ciência do direito 
vista dessa maneira poderia ser comparada ao senso comum. Daí falar-se, 
parafraseando Bourdieu, em senso comum douto34. Se atentarmos para o 
caráter assistemático e eminentemente empírico que o direito tem assumido 
atualmente, observaremos que, embora o discurso tenha como pano de fundo 
teorias explicativas, muitas dentre as quais são defendidas com afi nco pararam 
no tempo. Adotar essa postura é, portanto, reconhecer que o conhecimento 
do “mundinho familiar” construído por teorias ultrapassadas é sufi ciente para 
a prática dos “operadores do direito”.

Apesar do que dispõe a atual Resolução que regulamenta os cursos de 
Direito (graduação) no Brasil, teoria e prática continuam muito distantes. 



100 n. 15 -  2013

Gustavo Fernandes Meireles

E com a formação tecnicista voltada à aprovação em concursos a criticidade 
e postura refl exiva parecem cada vez mais afastadas dos cursos de Direito. A 
Resolução CNE/CES nº 9, de 2004, preconiza a conciliação entre diversos 
saberes, fazeres e competências por meio da observância à necessidade de inter-
disciplinaridade (art. 2º, § 1º, IV) e integração entre teoria e prática (art. 2º, 
§ 1º, V). A resolução estabelece que a formação deve ser geral, humanística e 
axiológica, dotando o futuro profi ssional de capacidade de análise, interpretação 
e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais. Não é o que se vê nos cursos 
jurídicos nem dos novos profi ssionais, salvo honrosas exceções. 

Assim, ao contrário de propor um artesanato intelectual, como propugna 
Wright Mills para a produção intelectual no âmbito da sociologia (pesquisa 
social)35, tem preponderado, nos cursos de Direito, um bacharelismo tecnicista. 
Ou seja, os cursos requerem para si o reconhecimento científi co – revestindo-
-se da valorização quase mística do conhecimento científi co –, todavia, são, 
espaços de massifi cação de um conhecimento dissociado da realidade e das 
próprias teorias contemporâneas no âmbito do Direito e das ciências sociais.

É perceptível a resistência em reconhecer elementos extra normativos 
no âmbito do conhecimento jurídico, sobretudo quando se trata de aplicações 
práticas (técnicas) do Direito. Assim, ainda que muitos autores tenham de-
fendido que a validade da norma não é apenas uma questão de fundamento 
normativo que autorize a força da norma, haja vista que depende, em muito, 
de legitimidade social, a norma posta (dever-ser) é muitas vezes reifi cada, 
sendo concebida como algo que é. A norma vista como um dado, não como 
um construído social, produto histórico. Desta forma, considera-se o “ser” 
pelo “dever-ser”, em um claro distanciamento do discurso jurídico com a 
realidade social.

A partir desse viés, é difícil conceber que uma lei possa ser injusta. Se a 
lei é válida, deve ser aplicada, nada há a perquirir seus atributos valorativos, pois 
seria atribuir um dever-ser a um dever-ser. Muito distante do que Montesquieu 
preconizava: “Uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei porque é justa”.

 Nesse sentido é que Lassalle, ainda em 1862, defendia a diferenciação 
da constituição de papel da constituição real, ressaltando que os problemas 
constitucionais não são em princípio problemas de direito, mas de poder. A 
essência da Constituição é o somatório dos fatores reais de poder que vigoram 
no país. Em outras palavras, poder-se-ia afi rmar que a Constituição tem por 
essência a conjuntura sócio-político-econômica de um país36. Esses fatores reais 
de poder convertem-se em fatores jurídicos e não o contrário, pois “de nada 
serve o que se escreve em numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos 
fatores reais de poder”37.

Também Robert Alexy reconhece a importância de fatores sociais e 
políticos para fazer valer uma norma, haja vista que a validade jurídica é que 
depende de elementos da validade social, e não o contrário: 
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Os conceitos sociológico e ético de validade são conceitos de 
validade puros, no sentido de não precisarem conter necessaria-
mente elementos dos outros conceitos de validade. No caso do 
conceito jurídico de validade, a situação é diferente. Seu objeto é 
a validade jurídica. Quando um sistema normativo ou uma norma 
não tem nenhum tipo de validade social, ou seja, não desenvolve 
a menor efi cácia social, esse sistema normativo ou essa norma não 
pode ter validade jurídica.38

Perfi lhando-se a esse razoável posicionamento contrário ao formalismo 
positivista, Gilberto Bercovici critica o distanciamento entre o fazer e pensar 
jurídicos no âmbito da efetividade das normas constitucionais. Para o autor, a 
Constituição não pode ser um mero instrumento formal de garantia, sob pena 
de esvaziá-la dos valores nela insertos pelo contexto sócio-histórico. Bercovici 
defende que “[a] legitimidade da Constituição está vinculada ao povo e o povo 
é uma realidade concreta. Dessa forma, a democracia não pode também ser 
entendida apenas como técnica de representação e de legislação, como mera 
técnica jurídica.”39

Da mesma forma, pode-se questionar da aplicação das teorias dos prin-
cípios jurídicos como vetores normativos que podem fundamentar a criação de 
regras aplicadas ao caso concreto por órgãos julgadores. Muito se tem falado 
e difundido a respeito da temática, que já não é tão recente. Não obstante, a 
prática ainda apresenta muita difi culdade na utilização efetiva dessas normas, 
sobretudo por pretender valer-se dos princípios sob uma perspectiva que guarda 
muito do paradigma positivista. 

Ora, é possível esboçar uma nítida analogia das teses de aproximação 
da verdade de Popper com a defesa da aplicação dos princípios como forma de 
dosar a força de uma norma que, embora não exista no direito positivado, é 
aplicável por encontrar guarida no contexto social que o respalda. 

Daí é que princípios podem coexistir, pois se adéquam contigencialmente 
para resolução de um caso concreto. Por certo que, nesse ponto, não se pode 
aproximar o conceito de verdade de Popper, pois para o epistemólogo, não há 
coexistência de verdades ulteriores com verdades refutadas. De toda forma, a 
analogia permite observar a importância da crítica para a aplicação, e a forma 
de aplicação, de um princípio em determinado contexto. 

Esse momento é fértil em crítica e refutação, embora o princípio 
refutado para a solução de um caso não seja doravante refutado, mantendo-
-se válido como instrumento a ser mobilizado em casos vindouros. Aqui, 
a ideia de graus de verdade admitida por Popper encontra ressonância 
jurídica na ideia de aplicação parcial (ou relativa) de princípios40. Popper 
propõe a ideia de aproximação da verdade, admitindo que uma teoria pode 
ter graus de falsidade e verossimilhança41. Isso quer dizer que a verdade não 
necessariamente é uma verdade completa. Admite-se, portanto, a ideia de 
graus de verdade.
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O que se quer ressaltar ao apresentar essas abordagens que têm ganhado 
repercussão nos espaços do fazer científi co do Direito – mas que não recebem a 
mesma atenção nos espaços de aplicação técnica dos conhecimentos jurídicos 
– é expor o descompasso entre o Direito que se diz ciência e o Direito que é 
técnica (mas que muitas vezes se pretende científi co).

5 SUPERANDO O SENSO COMUM DOUTO

Espanta observar que estas teorias exerçam ainda reduzida aplicação 
na prática jurídica. Isso nos permite constatar o quão forte é a resistência em 
superar o modelo ultrapassado de ciência no âmbito do Direito, constituindo-se 
um senso comum douto, refratário a mudanças. E não se trata de breakthrough 
theories que se possa argumentar a razoabilidade da resistência em aceitá-las. Elas 
são fruto da superação do isolamento do Direito em face das demais ciências 
sociais, buscando um diálogo transdisciplinar que tem alcançado maior coe-
rência teórica ao compreender fatores sociais como essenciais para o conceito 
e a validade do Direito.

Entretanto, essas abordagens teóricas ainda estão distantes da prática, ou 
seja, do exercício do Direito enquanto técnica. Ainda prevalece a perspectiva 
utilitária que dá ao Direito cotidiano um ar de senso comum, porém, um senso 
comum com um pé na academia, travestido de ciência para lhe conferir ares 
de conhecimento superior42. 

Afi rma-se, portanto a importância da epistemologia jurídica para superar 
o dogmatismo que ainda teima em resistir na seara jurídica. A epistemologia 
é fundamental para a compreensão do Direito e como ele se relaciona como 
os demais saberes43, além de lançar bases para sua aplicação técnica em conso-
nância com os avanços teóricos44. Para Bourdieu essa ruptura epistemológica 
deve questionar, inclusive, o senso comum douto:

Aquilo a que se chama a ‘ruptura epistemológica’, quer dizer, o 
pôr-em-suspenso as pré-construções vulgares e os princípios ge-
ralmente aplicados na realização dessas construções, implica uma 
ruptura com modos de pensamento, conceitos, métodos que têm 
a seu favor todas as aparências do senso comum, do bom senso 
vulgar e do bom senso científi co.45

É preciso superar o senso comum douto que permeia muitas rodas de 
discussão entre juristas e “operadores do direito”. Para tanto, a epistemologia 
é campo fértil para aproximar o Direito que se faz nos tribunais daquele que 
se discute nas academias. A epistemologia jurídica pode conduzir à superação 
do que Bourdieu chama de “pensamento preguiçoso” eu é o uso de teorias fora 
de contexto, apenas em função de um “culto escolar dos clássicos”. Para o 
sociólogo, “submissão aos hábitos de pensamento, ainda que sejam os que, em 
outras circunstâncias, podem exercer um formidável efeito de ruptura, pode 
conduzir também a formas inesperadas de ingenuidade”46.
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A epistemologia é importante por seu caráter de metaconhecimento, 
constituindo uma re-fl exão sobre a ciência, no caso, a ciência do Direito47. 
Nesse sentido, considerando que o Direito é deontológico (embora também 
ontológico), propondo dever-ser – e considerando que a ciência deve ser propo-
sitiva –, pode-se afi rmar que a epistemologia permite traçar o direito que deve 
ser, ou seja, um dever-ser do dever-ser. Machado Segundo afi rma ser preciso o 
reconhecimento social para que uma norma seja válida e, para que isso ocorra, 

é preciso que o conteúdo da norma jurídica que existe seja cor-
respondente àquele conteúdo que a pessoa de quem se espera 
o reconhecimento pretenderia que fosse. Como toda criatura 
humana é capaz desse julgamento, que coteja realidade com 
possibilidade, toda criatura humana, diante de algo que é, pensa 
em como esse algo poderia ser. E pensa também em como seria 
melhor que esse algo fosse.48

Para Marques Neto, em sendo o Direito um campo do conhecimento 
em que a ontologia e a deontologia têm ampla área de interseção, é preciso 
levar em conta o ser para que se possa propor condutas (dever-ser) coerentes 
e que tenham a repercussão esperada. Portanto, o aspecto técnico e o aspecto 
científi co do Direito devem dialogar a fi m de que, dialeticamente, as normas 
acompanhem a dinâmica social. Segundo o autor, a teoria deve dialogar com 
a prática “porque o dever-ser da norma só pode ser convenientemente esta-
belecido sobre a base do ser a que se referem às teorias científi cas.” O autor 
complementa afi rmando que “é, por conseguinte, em função dos resultados da 
ciência do Direito que podem ser elaboradas normas jurídicas condizentes com 
a realidade a ser por elas disciplinada.”49 

Difundir a ciência do Direito conforme os métodos e parâmetros de 
cientifi cidade em consonância com a epistemologia, e empreender diálogos 
transdisciplinares, é importante para situar o Direito entre as demais ciências, 
assim como para aproximar teoria e prática. Nesse sentido, Machado Segundo 
arremata com precisão: “Há que se perquirir como deve ser, e procurar fazer com 
que o direito que é se aproxime o tanto quanto possível do direito que deve ser.”50

Não adianta pretender conformar o conhecimento jurídico na camisa 
de força de uma certeza fi xa, imutável e universal se a realidade é vacilante 
e as verdades são intersubjetivamente consensuadas. Por outro lado, de nada 
adianta avançar nas proposições teóricas que a epistemologia contemporânea 
traz ao Direito, se a prática jurídica não as acompanha, preferindo reproduzir 
técnicas cujas teorias que as fundamentam foram, há muito refutadas (ou du-
ramente postas em xeque). 

A epistemologia, honestamente abordada, com abertura pra críticas, no-
vas proposições e refutações, é um meio de harmonizar esses campos. É preciso 
adotar o conhecimento como atitude para romper com os dogmas e as pretensas 
abordagens científi cas que – diante do arcabouço de conhecimento que não as 
consideram –, muitas vezes, não passam de senso comum com anel de doutor. 
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THE IMPORTANCE OF LEGAL EPISTEMOLOGY 
TO OVERCOME THE ACADEMIC COMMON-
-SENSE IN LAW EDUCATION AND PRACTICE

ABSTRACT

It is possible to notice a detachment between theory and 
practice in the Law field. Although this detachment is 
common in many others fields of knowledge, in Law it 
brings the attention to the pretended scientifi c character 
of techniques which fundaments where rejected long time 
ago. This article aims to reveal that legal practice is guided 
by an academic common-sense whereas it is dissociated 
to epistemology. Legal practice without epistemological 
fundaments reproduces theoretical approaches that are 
inconsistent as they do not consider the real context 
within which it would be useful. Many of the theories that 
are successfully presented in Law schooling are detached 
from legal practice and from reality. It shows that there 
is a gap between these poles: theory and practice. It also 
points out an attachment to positivists theories which are 
raised to a dogmatic level. Once epistemology is a means 
for the knowledge to know itself, epistemology constitutes 
a fundamental instrument for the overcome of academic 
common-sense in the Law fi eld. 

Keywords: Legal epistemology. Common-sense. Theory and 
practice. Legal dogmatism.
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RESUMO

É inerente à natureza humana agregar-se a grupos, visando à 
concretização de objetivos em comum. Com o advento das 
novas famílias, passa-se a discutir a viabilidade no ordenamento 
jurídico brasileiro da adoção por casais homoafetivos. O pre-
sente artigo tem como objetivo realizar um estudo da adoção 
por casais do mesmo sexo. A família constitui o pilar essencial 
da sociedade e necessita de proteção. A pesquisa a ser realizada 
utilizará o método de abordagem na forma dedutiva. Como 
resultado da pesquisa, localizamos artigos da Constituição Fe-
deral brasileira, demonstrando que os fi lhos adotados possuem 
os mesmos direitos de outros, proibidas quaisquer designações 
discriminatórias relativas à fi liação. No Código Civil brasileiro 
de 2002, há o reconhecimento da união estável desde 2011 e, 
em 2013, o Supremo Tribunal Federal reconheceu também o 
casamento homoafetivo. No que tange à adoção, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente prescreve que deve ser preservado 
o melhor interesse da criança. Desta forma, a relação afetiva 
entre casais do mesmo sexo não torna o ambiente inadequado 
para adoção, tendo em vista encontrar-se fundamentado nos 
princípios da isonomia e da dignidade humana. 
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1 INTRODUÇÃO

Inúmeras são as formas do ser humano na busca de novas relações. Sendo 
o animal político que é, desde o seu nascimento, desenvolve uma estrutura de 
relacionamentos, visando à plenitude da troca de valores e preenchendo suas 
necessidades mais vitais.

A adoção por casais homoafetivos é, pois, um tema que vem se tornando 
cada vez mais frequente no dia a dia das relações entre pessoas e que necessita 
ser discutido para o conhecimento de novas possibilidades de proteção pelo 
Estado no que se refere à família, base da sociedade. Desta forma, verifi camos 
no decorrer deste trabalho, que, diante das análises jurídicas e doutrinárias, 
torna-se plenamente possível a adoção por pares homoafetivos. 

No que tange às decisões dos tribunais, a adoção por homoafetivos tam-
bém passou por transformações e foi conquistando seu espaço até conseguir de 
forma plena sua efetivação por casais homoafetivos.  Esse fato foi alcançado 
depois de muitas lutas por direitos, que foram aos poucos sendo reconhecidas 
na legislação, contribuindo para que pessoas homossexuais possam, sem ne-
nhum impedimento, compartilhar dos mesmos direitos de qualquer indivíduo, 
independentemente de sua orientação sexual.

O presente projeto tem como escopo realizar um estudo da adoção de 
crianças por casais homoafetivos. Nesse sentido, busca-se averiguar a previsão, 
no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, do direito à adoção, notada-
mente aos pedidos realizados por casais homoafetivos. Nesse sentido, podemos 
afi rmar que o presente artigo visa realizar uma abordagem acerca dos principais 
problemas desse tema, tomando por base o princípio da dignidade da pessoa 
humana e o princípio da isonomia entre as pessoas. 

Além disso, será possível averiguar a compatibilidade da legislação bra-
sileira com relação à adoção pleiteada por casais do mesmo sexo e demonstrar 
que não há necessidade de critérios diferenciados para adoção de crianças por 
casais homoafetivos. 

O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo dois, será feita 
uma análise do conceito e da evolução do instituto familiar, incluindo os novos 
modelos de família, elencando algumas das espécies; no capítulo três, serão 
observados os panoramas históricos da adoção,  seus procedimentos e a adoção 
específi ca por pares homoafetivos; no capítulo quatro, exporá a metodologia 
utilizada;  no capítulo cinco, será tratada a visão dos Tribunais brasileiros quanto 
às decisões de adoção para esses casais; e, fi nalizando o trabalho, no capítulo 
seis, será feita uma conclusão.
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 A família homoafetiva 

Dentre as inúmeras formas de construção de agrupamentos familiares 
encontra-se a família homoafetiva, vale dizer, um conjunto de pessoas do mesmo 
sexo unidas por laços de afeição.

O Brasil não se destacou quanto ao reconhecimento legal da famí-
lia homoafetiva, porém já faz parte dos países que asseguram os mesmos 
direitos de uma união heteroafetiva. De acordo com Paulo Bezerra1, a Ar-
gentina2 foi o primeiro país da América Latina a tornar legal o casamento 
homoafetivo legalizado, seguindo, assim, vários outros países europeus 
que já apoiam a causa.

Por unanimidade, no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal legalizou 
a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Já em 2013, a Resolução n. 175 
veio dispor “sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de con-
versão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo”3.  Com 
isso, podemos perceber que o Brasil vem se adequando aos novos parâmetros 
familiares e já busca efetivar o direito dessas novas famílias.

Para que possamos analisar a possibilidade da adoção por casais homoa-
fetivos, necessário se faz averiguar o conceito de família e compreender o que 
esta signifi ca.

Etimologicamente, o termo família deriva do latim famili4, que signifi -
ca, em uma primeira acepção “o grupo de pessoas do mesmo sangue” e, num 
segundo sentido, é conceituada como “uma unidade sistemática constituída 
pela reunião de gêneros”. 

O conceito de família vem passando por diversas transformações desde 
sua origem no Direito Romano. As modifi cações foram ocorrendo no Brasil 
durante todo o século XX e culminaram com o advento da Constituição Fe-
deral de 1988 – CF/88 quando expandiu o conceito desta instituição jurídica. 

Nesse contexto, as diversas transformações que foram ocorrendo ocasio-
naram várias espécies de família. Esclarecendo a matéria, Maria Berenice Dias 
elenca as espécies, a saber: a família matrimonial; a monoparental; a informal; 
a parental; a pluriparental; e a homoafetiva.

A família matrimonial veio da tentativa de o Estado e a Igreja regu-
lamentarem as relações sociais. As únicas relações afetivas aceitáveis pelo 
Cristianismo são as que derivam do casamento entre homem e mulher para 
gerar fi lhos. Essa cultura fez com que, no início do século XX, o legislador re-
conhecesse somente como união a decorrente do matrimônio. Sendo assim, a 
família matrimonial é a formada por meio do casamento entre homem e mulher 
e pelos seus descendentes.
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A Constituição Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 226, §4º, reco-
nheceu como entidade familiar “a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes”5. Quando um dos pais é o titular da entidade familiar, os 
doutrinadores denominam-na de monoparental.

Juridicamente, a relação informal, vale dizer, aquela formada pelo rela-
cionamento afetivo  entre um homem e uma mulher como se casados fossem e 
os fi lhos dessa relação não gerava os mesmos direitos inerentes às famílias cons-
tituídas a partir do casamento.  Mas a atual Constituição Federal reconheceu, 
em seu art. 226, §3º6, as uniões informais denominando-as de união estável.

Para Maria Diniz, os fi lhos vivem apenas com um dos pais por motivo de 
“viuvez, separação judicial, divórcio, adoção unilateral, não reconhecimento 
de sua fi liação pelo outro genitor, produção independente etc.”7.

Nesse sentido, devido à Constituição Federal reconhecer a união matri-
monial, a estável e a monoparental, as famílias não são somente as constituídas 
pelo casamento, mas também por pessoas que sejam ou não parentes, formando, 
assim, a família parental ou anaparental.  Desta forma, Maria Berenice Dias 
afi rma que, “a convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não 
parentes, dentro de uma estruturação com identidade de propósito, impõe o 
reconhecimento da existência de entidade familiar batizada com o nome de 
família anaparental”8.

Outra espécie de família é a pluriparental ou mosaica, que é aquela 
advinda geralmente do recasamento, e em que o casal se une com os fi lhos de 
outro casamento e, às vezes, com fi lho em comum formando uma nova famí-
lia. Sendo permitida a adoção pelo companheiro da mãe, podendo o enteado, 
conforme a Lei nº 11.924/099, agregar o nome do padrasto.

Ao mencionar a família pluriparental, Maria Berenice Dias preleciona que:

A especifi cidade decorre da peculiar organização do núcleo, 
reconstruído por casais onde um ou ambos são egressos de casa-
mentos ou uniões anteriores. Eles trazem para a nova família seus 
fi lhos e, muitas vezes, têm fi lhos em comum. É a clássica expressão: 
os meus, os teus, os nossos [...]10

A família homoafetiva ou união homoafetiva é aquela derivada do 
relacionamento de pessoas de mesmo sexo. Maria Berenice Dias destaca que 
“A constitucionalização da família implica assegurar proteção ao indivíduo em 
suas estruturas de convívio, independentemente de sua orientação sexual”11, e 
essa proteção é reforçada quando a Constituição Federal, em seu art.1º, inciso 
III ,12 destaca o respeito à dignidade da pessoa humana.

Portanto, verifi camos a existência, no âmbito do ordenamento jurídico 
brasileiro, de inúmeras espécies de família, e, dentre elas, aquelas vinculadas 
por pessoas de um mesmo sexo que, em virtude de laços de afeição unem-se 
com o desiderato de conviverem e alcançarem valores comuns. 
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2.2  Conceito de homoafetividade

Como já analisado acima, sabemos que família pode ser defi nida por duas 
ou mais pessoas que mantenham vínculo afetivo. 

Analisando o termo homoafetivo pela sua etimologia, segundo Antônio 
da Cunha13, constatamos que o termo homo é oriundo do grego homó que 
signifi ca igual, semelhante, e afetivo deriva de afeto, que, conforme Aurélio 
Ferreira,14 vem do latim affectu, signifi cando afeição, simpatia, amor, amizade 
e sentimento. 

Por sua vez, Paulo Vecchiatti15 aduz que “a homossexualidade é o sen-
timento de amor romântico por uma pessoa do mesmo sexo; não constitui 
doença, desvio psicológico, perversão, nem nada do gênero”. É possível afi rmar 
que homoafetividade se resume a laços, vínculos, criados entre duas pessoas, 
que compactuam de sentimentos recíprocos e vivem uma relação, seja ela 
conjugal ou não.

Vale ressaltar que no âmbito histórico, após a existência das antigas 
civilizações greco-romanas, surgiu o Império Romano, em que essas relações 
já eram vistas com menos aceitação. Segundo Paul Veyne16, a homossexuali-
dade era repudiada, porém, quando um cidadão tinha um negro na condição 
de passivo no ato sexual, tal ato era bem visto e aceito, mas não sendo  desse 
modo tal prática considerada monstruosa.

Ao fi m do Império Romano, com a chegada de Justiniano, em 533 a.C., 
as relações entre pessoas do mesmo sexo passaram a ser punidas severamente 
com o discurso de que essa prática era condenada por Deus. Posteriormente, 
com a ascendência do Cristianismo que revolucionou, até os dias de hoje, os 
vínculos homoafetivos, o sexo passou a ser apenas meio para reproduzir, ou 
seja, para gerar fi lhos.

Durante muito tempo, até meados do século 14, [...] os católicos 
assistiram horrorizados à conversão ao protestantismo de diversas 
pessoas após a Reforma de Lutero. E, com o humanismo renascen-
tista, os valores clássicos – e, assim, o gosto dos antigos pela forma 
masculina – voltaram à tona. Pintores, escritores, dramaturgos 
e poetas celebravam o amor entre homens. Além disso, entre a 
nobreza, que costumava ditar moda, a homossexualidade sempre 
correu solta17.

Assim, percebemos que não é recente na história da humanidade a exis-
tência de relações homoafetivas, pois estas já perduram há séculos, atravessando 
inúmeras civilizações e povos, sobrevivendo às imposições da Igreja e lutando, 
cada vez mais, para aquisição de direitos e efetivação de vínculos já assegurados 
às pessoas em relações heteroafetivas.
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3 ADOÇÃO

Um ser humano sem um lar não deve ser alguém que se considere viver 
com plena dignidade, pois viver com dignidade inclui ter carinho, afeto, cui-
dados e proteção em um seio familiar.

 Muitos documentos históricos preveem sobre a prática da adoção. “Se 
um homem adotar uma criança e der seu nome a ela como fi lho, criando-o, 
esse fi lho crescido não poderá ser reclamado por outrem”, prescreve o art. 185 
do Código de Hamurabi.

A Bíblia, por sua vez, menciona a adoção praticada entre os povos 
hebreus.  Com efeito, nas palavras de Eunice Granato, “Moisés, quando salvo 
das águas do Nilo, foi adotado por Térmulus, fi lha do faraó” 18. Já na Grécia, a 
adoção visava ao melhor interesse do adotante e não do adotado.  E, por sua 
vez, em Roma, a adoção era para quem não poderia ter fi lhos de forma natural. 

Silvo Venosa19 preleciona que, em Roma, também havia o instituto da 
adoção, mas, nessa sociedade as pessoas clamavam pela perpetuação de suas 
famílias e, quando isso não era possível concretizar de forma natural, ou seja, 
pela fi liação biológica, realizava-se adoção. 

Diante desse panorama histórico, constatamos que adotar é uma prática 
que vem acompanhando a evolução da história humana, cabendo agora aden-
trarmos nos primeiros registros da adoção no Brasil. 

Antes do advento do Código Civil de 1916, a adoção era regida 
esparsamente, de forma não sistematizada, sendo que somente 
com o advento do mesmo é que o ordenamento brasileiro veio 
disciplinar o instituto da adoção como sendo o instituto destinado 
a dar fi lhos de forma fi ctícia. 20

O Código Civil de 1916 dispõe, em seu art. 377 que, “a adoção produzirá 
seus efeitos ainda que sobrevenham fi lhos ao adotante, salvo se, pelo fato do 
nascimento, fi car provado que o fi lho estava concebido no momento da ado-
ção”21. Essa primeira menção sobre a adoção mostrava uma visão muito fechada 
se comparada à atual dimensão dos efeitos de uma adoção. 

O Brasil precisou de sessenta e um anos22 para evoluir com relação ao 
conceito de adoção e conseguir que, nesse procedimento, fosse resguardado o 
melhor interesse da criança e que o adotado adquirisse os mesmos direitos de 
um fi lho consanguíneo. Numa concepção atual, para Maria Berenice Dias23, 
“Adoção é um ato jurídico em sentido estrito, cuja efi cácia está condicionada à 
chancela judicial. Cria um vínculo fi ctício de paternidade-maternidade-fi liação 
entre pessoas estranhas, análogo ao que resulta da fi liação biológica”.

Afi rmamos, então, que a adoção é um instituto que visa à colocação 
de uma criança ou um adolescente em uma família substituta, tornando-os 
detentores dos mesmos direitos, das mesmas garantias e dos mesmos deveres 
os quais são dotados os fi lhos biológicos.
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3.1 Procedimentos da adoção

O processo adotivo é regido de acordo com os ditames jurídicos e há 
todo um sistema para que possa ser realizada uma adoção. 

Ninguém questiona que o ideal é crianças e adolescentes crescerem 
junto a quem lhes trouxe ao mundo. Mas há uma realidade que 
precisa ser arrostada sem medo. Quando a convivência com a família 
natural se revela impossível ou é desaconselhável, melhor atende ao 
interesse de quem os pais não desejam ou não podem ter consigo, ser 
entregue aos cuidados de quem sonha reconhecê-lo como fi lho. 24

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, (Lei n° 8.069/1990), 
com a Lei n° 12.010/2009, comumente designada como Nova Lei da Adoção, 
prescrevem os impedimentos, as regras e as restrições para o processo adotivo.

Independente do estado civil, bastando possuir a maioridade civil, a 
pessoa estará apta a adotar. Entretanto, a lei veda a adoção aos avós, aos irmãos 
e a adotantes cuja diferença de idade seja inferior a 16 (dezesseis) anos. Assim 
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 42, § 1º, 2º, 3º e 
4º, sobre os requisitos para adoção: 

Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente 
de estado civil.

§ 1º Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

[...]

§ 4º Os divorciados e os judicialmente separados e os ex-com-
panheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem 
sobre a guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de 
convivência e que seja comprovada a existência de vínculo de 
afi nidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que 
justifi quem a excepcionalidade da concessão. 25

Os interessados em adotar devem procurar uma Vara de Família, em sua 
comarca, onde serão conduzidos a se inscreverem no Cadastrado Nacional de 
Adoção26, logo depois, os inscritos serão convocados a participar de entrevistas, 
que servirão para saber se estes possuem condições para cuidar de uma criança. 

Segundo Maria Berenice Dias, “O ECA em seu art. 50 determina que a 
autoridade judiciária mantenha, em cada comarca ou foro regional, um duplo 
registro: um de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro 
de candidatos à adoção”27.

Assim, depois de feito todo o processo de seleção, o Juizado da Infância 
dará um parecer informando se a pessoa inscrita está apta a adotar e, estando, 
irá continuar o processo, que inclui estágio de convivência com a criança, 
sendo este dispensado só em casos previstos em lei; parecer da criança se for 
pedido pelo juiz, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão. O artigo 46 
do ECA, por sua vez, dispõe que:
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Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com 
a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária 
fi xar, observadas as peculiaridades do caso.

§ 1o    O estágio de convivência poderá ser dispensado se o ado-
tando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante 
tempo sufi ciente para que seja possível avaliar a conveniência da 
constituição do vínculo.

§ 2o  A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa 
da realização do estágio de convivência. 

§ 3o  Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domici-
liado fora do País, o estágio de convivência, cumprido no território 
nacional, será de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

§ 4o  O estágio de convivência será acompanhado pela equipe 
interprofi ssional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, 
preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela exe-
cução da política de garantia do direito à convivência familiar, 
que apresentarão relatório minucioso acerca da conveniência do 
deferimento da medida. 28

Verifi camos, pois, que a adoção produz alguns efeitos, dentre eles, a 
condição de fi lho ser igual ao dos fi lhos biológicos, como nome, patrimônio, 
poder familiar, parentesco.  Outrossim, podemos concluir que uma vez realizada 
a adoção, esta não retroagirá se o pai ou pais adotivos vierem a falecer, pois a 
família do adotante, a partir do trânsito em julgado da decisão que concede a 
adoção, passa também a deter poder familiar sobre o adotado.

3.2  Adoção por casais homoafetivos

A adoção é um instrumento que pode melhorar a qualidade de vida da-
queles menores que não têm um lar. É um processo burocrático que leva muito 
tempo até sua efetivação, fazendo que crianças passem toda sua infância sem 
poder vivê-la plenamente.

Conforme o art. 19, §2º, do  ECA, o prazo para as crianças permanecerem 
em seus abrigos é de, no máximo, 02 (dois) anos.29 Entretanto, a realidade não 
é essa, a preferência de alguns pais adotivos por determinada idade, tipo de pele 
ou de sexo, muitas vezes, faz as crianças passarem toda sua infância esperando 
por um lar acolhedor. 

O Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu as uniões homoafetivas, 
equiparando os mesmos direitos e deveres dos casais heterossexuais aos casais homos-
sexuais, e de parceiros do mesmo sexo, desde que tenham uma relação duradoura, 
podendo receber herança e pensão alimentícia do parceiro (a) e também adotar 30.

Não há impedimento que casais homoafetivos constituam família com 
fi lhos por meio da adoção. Nesse sentido é o julgamento do Recurso Extraor-
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dinário nº 477.55/2011 que aduz o seguinte: “Ninguém, absolutamente nin-
guém, pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem 
jurídica por motivo de sua orientação sexual” 31. Com base nisso, a adoção por 
homossexuais é permitida, porém o que a difi culta é o desconhecimento e o 
preconceito que ainda existem na sociedade brasileira no que tange à matéria.

O indeferimento do pedido de adoção para casais homoafetivos viola os 
princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, o da não discrimina-
ção e o da igualdade, conforme se denota da leitura dos artigos 1º, inc. III, 3º, 
inc. IV, e  5º caput, da CF/88,32 devendo prevalecer a felicidade do menor, não 
podendo condicionar a preferência sexual da família que adota.

Estudos apontam que não há incômodo para as crianças que são adotadas 
por pessoas de mesmo sexo. Nesse sentido, argumenta a presidente do Conselho 
Federal de Psicologia, Ana Bock:

Os argumentos contrários a decisões deste tipo, de possíveis sofri-
mentos para as crianças que são adotadas por casais homossexuais, 
caem por terra quando a sociedade transforma-se e acolhe este tipo 
de organização familiar. E os possíveis sofrimentos não serão distintos 
daqueles vividos por outras crianças que apresentam qualquer diferen-
ça para com os seus colegas, seja racial, religiosa ou de classe social. 33

Os fi lhos adotados e os fi lhos biológicos estão propícios a terem proble-
mas e confl itos, tanto no meio familiar, como convivendo em sociedade, bem 
como a sofrerem preconceito e a qualquer outro tipo de discriminação. Não é 
a orientação sexual dos pais que irá determinar certas condutas.

De acordo com o art. 197-C, §2º, do ECA, é recomendável o contato 
dos candidatos à adoção com a criança ou adolescente o qual se pretende adotar 
durante a etapa preparatória34,  e, quando possível, é permitido que a criança ou 
o adolescente dê sua opinião em relação a quem deseja que o adote, mas sempre 
deverá será ouvido um profi ssional. Nesse sentindo, explica Dimas Carvalho:

O estágio de convivência pelo prazo que o juiz fi xar é fundamental 
para verifi car se o adotando se adaptou à família e se os adotantes 
realmente estão preparados para assumir o fi lho afetivo, sendo 
imprescindível para demonstrar a convivência do deferimento do 
vínculo, o que deve ser acompanhado por profi ssionais especiali-
zados e, ao fi nal, apresentar relatório de estudo social, fornecendo 
subsídios da situação de fato para o Magistrado deferir a cada 
adoção com segurança. 35 

Como já citado, é bem provável que o ambiente escolhido seja o mais 
oportuno, pois, se o adotado sentiu-se bem, não há motivos de ser tão criteriosa 
a escolha da família. E o fato de o adotante ser homossexual não signifi ca que 
o lar será considerado inadequado. A família sendo bem estruturada e com um 
ambiente saudável, que ame e dê toda a estrutura para um excelente desen-
volvimento emocional é o que importa para que a criança ou o adolescente 
seja cercado de carinho.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa realizada é qualitativa, tendo o método de abordagem a forma 
dedutiva, e de natureza descritiva. Em relação aos métodos de procedimento, 
foram realizadas análises comparativas entre os tratamentos dados ao tema pelas 
diversas fontes do direito, como legislação, doutrina, jurisprudência, artigos, e 
periódicos pertinentes à área.

5 ANÁLISE DE RESULTADOS: A VISÃO DOS TRIBUNAIS NO 
QUE CONCERNE ÀS ADOÇÕES POR CASAIS HOMOAFETIVOS

Depois de feito esse estudo, podemos perceber que se tornaram viáveis 
o reconhecimento da união estável e do casamento de homoafetivos, pois a 
Constituição Federal de 1988 garante a igualdade entre todos sem quaisquer 
distinções.

A rapidez com a qual vem ocorrendo o avanço na adoção não é a mesma 
que esperam os que estão ansiosos por verem seus pedidos serem deferidos, 
porém vários passos já foram dados, como, em 22.10.2001, quando o Poder 
Judiciário brasileiro mediante a decisão do Juiz de Direito Marcos Brant, da 
Comarca de Santa Luzia-MG, deferiu o pedido de guarda de uma criança ao 
companheiro de seu pai36. 

Em outro caso, uma mulher pleiteava a guarda do fi lho de sua falecida 
companheira, sendo deferida no ano seguinte, em 08 de janeiro de 2002, pe-
rante a decisão do Juiz de Direito, Leonardo Gomes, da 1ª  Vara da Infância e 
Juventude do Rio de Janeiro. 37

Cumpre informar que o primeiro marco para a adoção por homoafeti-
vos foi deferida em 2006, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
concedeu a adoção de duas crianças a um casal de mulheres que não tinha 
nenhum vínculo sanguíneo com a criança adotada38. Essa decisão foi impor-
tante porque antes os casais homoafetivos só podiam adotar se um deles fosse 
genitor (a) da criança. 

Após essa decisão a justiça vem concedendo mais adoções aos casais 
homoafetivos, posto que em vários outros casos as decisões foram favoráveis 
aos pleitos realizados.  Essas decisões contribuem para a efetivação da dignidade 
da pessoa humana, e para uma tentativa de diminuir o preconceito e, conse-
quentemente, o melhor interesse do menor. 

O caso citado, refere-se ao primeiro casal homoafetivo constituído 
por duas mulheres. Por sua vez, o primeiro casal masculino homoafetivo que 
conseguiu a adoção de uma criança no Brasil, foi Dorival Pereira de Carvalho 
e Vasco Pereira da Gama Filho, no ano de 2006, da cidade de Catanduva, es-
tado de São Paulo, que conquistou a adoção de Theodora, de 4 (quatro) anos 
à época da adoção. 
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Seguindo instruções do advogado, o casal decidiu entrar apenas com 
um pedido de adoção, que no caso foi Vasco da Gama.  Após a conquista da 
adoção unilateral por Vasco, Dorival entrou na Justiça para também conseguir 
averbar seu nome na certidão de nascimento de Theodora, conquistando ambos 
o direito de pai da então fi lha. 39 

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. CASAL FORMADO POR 
DUAS PESSOAS DE MESMO SEXO. POSSIBILIDADE. 
Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção 
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com carac-
terísticas de duração, publicidade, continuidade e intenção de 
constituir família, decorrência inafastável é a possibilidade de que 
seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não 
apontam qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas 
por casais homossexuais, mais importando a qualidade do vínculo 
e do afeto que permeia o meio familiar em que serão inseridas 
e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez 
preconceitos e atitudes hipócritas desprovidas de base científi ca, 
adotando-se uma postura de fi rme defesa da absoluta prioridade 
que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças 
e dos adolescentes (art. 227 da Constituição Federal). Caso em 
que o laudo especializado comprova o saudável vínculo existente 
entre as crianças e as adotantes. NEGARAM PROVIMENTO. 
UNÂNIME. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 
70013801592, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/04/2006). 40

Outro caso que também foi deferida a adoção, foi a de João Diogo, 
adotado pelo casal Francisco Wellington da Silva e William Ferreira Neri em 
2013.  João Diogo tem paralisia cerebral e é cuidado por Wellington desde 
quando tinha 2 (dois) anos, uma vez que os pais eram dependentes químicos, 
e, em razão disto, solicitou aquele a permissão destes para cuidar da criança.  
Assim, no ano de 2013 foi concedido o pedido de adoção pela justiça de Mi-
nas Gerais, passando a constar na certidão de nascimento do infante o nome 
do casal como seus pais, vale dizer, Wellington no campo reservado à mãe e 
William no campo destinado ao pai.41

Por derradeiro, vale salientar que muito há o que se fazer no que  tange 
à instituição da adoção por casais homoafetivos pela justiça brasileira, tendo 
em vista que os próprios aplicadores do Direito demonstram preconceito e 
desconhecimento quando da concessão do pedido de adoção por casais do 
mesmo sexo vinculados por laços afetivos. Além disso, novamente é possível 
constatar a difi culdade sofrida pelos casais homoafetivos quando do momento 
da lavratura da certidão de nascimento do adotado, posto ainda ocorrer, como 
anteriormente apresentado, a negativa por parte de tabeliães no que concerne 
à efetivação do registro da criança como detentora de duas pessoas na condição 
de pais.
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6 CONCLUSÃO

Como foi apresentado durante este trabalho, o conceito de família passou 
por uma longa evolução, e devido a esse fato, várias espécies foram surgindo e, 
dentre elas, a família homoafetiva. O direito ao casamento dessas famílias só 
teve seu reconhecimento em 2013. Entretanto, desde 2011 essas relações foram 
legalizadas com o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. Após sua 
legalização, tanto os casais heterossexuais como os homossexuais passaram a 
possuir os mesmos diretos, dentre eles, a adoção.

A adoção se faz presente desde as mais antigas civilizações, inclusive no 
livro mais antigo, a Bíblia. Na contemporaneidade, a adoção visa proporcionar 
um ambiente adequado e saudável ao adotado fazendo com que este se sinta 
acolhido por sua nova família, independente de como esta se apresente.  

A adoção por homossexuais passa pelo mesmo procedimento que qual-
quer outro que queira adotar, porém, muitas vezes, esses casais se deparam com 
barreiras diante da difi culdade e da ideia preconcebida criada pela sociedade 
que ainda acredita que crianças sofrerão preconceitos por serem adotadas por 
casais homoafetivos.

É a própria sociedade que permite uma discriminação, tornando o de-
ferimento do pedido de adoção mais demorado. No entanto, os avanços na 
jurisprudência demonstram que a visão do Poder Judiciário está mudando em 
relação à concessão de adoção por pares homoafetivos.
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Adoção Por Casais Homoafetivos

ADOPTION BY HOMOSEXUAL COUPLES

ABSTRACT

It is inherent by human nature to aggregate in groups, aiming 
to achieve common goals. With the advent of new families, 
one starts to discuss the viability in the Brazilian legal system 
of adoption by homosexual couples. This paper aims to make 
a study of the adoption by same-sex couples. The family is 
the essential pillar of society and it needs protection. The 
research that will be done will use the deductive method of 
approach. As a result of the research, we have located articles 
of the Brazilian Federal Constitution demonstrating that the 
adopted children have the same rights as others, prohibited 
all discriminatory references to affi liation. In the Brazilian 
Civil Code of 2002,  there is the recognition of stable union 
since 2011 and, in 2013, the Supreme Court also recognized 
the homoafetivo marriage. Related to adoption, the Statute of 
the Child and Adolescent prescribes that it must be preserved 
in the best interest of the child. Therefore, the emotional 
relationship between couples of the same sex does not make 
it unsuitable environment for adoption, due to the fact that 
it is based on the principles of equality and human dignity. 

Key words:  Family. Adoption. Homoaffective couples. 
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RESUMO

O trabalho tem por objeto as metodologias construídas por 
Bacon e Descartes, ou seja, a epistemologia empirista e a racio-
nalista, no intuito de averiguar a possibilidade de sua utilização 
para o avanço do conhecimento e da pesquisa científi ca do 
Direito. Nesse sentido, por meio de uma metodologia deduti-
va, em primeiro lugar, este artigo centrou-se na investigação 
metodológica do empirismo baconiano, visando compreender 
o conhecimento via experimentação. Após, sequencialmente, 
centrou-se na análise da metodologia cartesiana, para ex-
planar como ocorre o conhecimento racionalista, de caráter 
universal e idealista. Por fi m, analisou-se criticamente ambas 
as epistemologias e os seus critérios de cientifi cidade, próprios 
do século XVII, assim como se averiguou a possibilidade da 
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utilização dos critérios metodológicos e de demarcação de 
cientifi cidade, além dos métodos de pesquisa, para a pesquisa 
jurídica científi ca contemporânea. Isto é, se as epistemologias 
empirista e racionalista permitem, atualmente, a sua utilização 
como critério de demarcação entre o que é Ciência do Direito 
e o que não o é, assim como se permitem a sua utilização para 
a realização de uma pesquisa científi ca do Direito. 

Palavras-chave: Conhecimento Jurídico. Metodologia Jurídica. 
Epistemologia Jurídica. Ciência do Direito. Ciência Jurídica. 
Empirismo. Racionalismo. Francis Bacon. René Descartes.

1 INTRODUÇÃO

Partimos da concepção de que no Brasil, o conhecimento científi co do 
Direito sofre uma disfunção: reproduzirmos, no âmbito da academia, o modelo de 
construção de hipóteses da prática profi ssional jurídica. Signifi ca que a pesquisa 
jurídica existente na academia não testa hipóteses explicativas para verifi car 
sua falseabilidade, mas coleta dados e argumentos que lhes são favoráveis, sendo 
as hipóteses sempre comprovadas. Não tentamos falsear as nossas hipóteses. 
Pelo contrário, a pesquisa acadêmica do Direito costuma partir de verdades a 
priori e busca, no decorrer das pesquisas pseudocientífi cas, a sua comprovação.

Diante desse quadro, este artigo, que tem por objeto as metodologias 
empirista de Francis Bacon e racionalista de René Descartes, objetiva investigar 
as epistemologias construídas por esses fi lósofos clássicos, a fi m de averiguar a 
possibilidade de sua utilização, no âmbito da produção do conhecimento jurí-
dico, para a demarcação entre a pesquisa científi ca e a pesquisa não científi ca.  
Mais do que isso, se as metodologias desses pensadores nos permite a realização 
de uma pesquisa científi ca na dimensão do conhecimento do Direito. 

Nesse sentido, introdutoriamente, devemos mencionar que o século XVI 
foi profundamente marcado pelas transformações nas descobertas científi cas 
e igualmente pela transformação da visão do humano ocidental no que tange 
à noção de conhecimento verdadeiro. Com toda a efervescência provinda do 
Renascimento, foi um século que rejeitou as convicções procedidas da Idade 
Média, como a unidade política, espiritual e religiosa da Europa e o prestígio 
da Igreja Católica, cujos alicerces foram abalados pelo movimento de Reforma 
e pelas guerras de dissidências. 

Ao fi nal do século XVI, as ideias céticas, como o negativismo de Michel 
de Montaigne1 (1533-1592), que se opôs ao conhecimento mítico-religioso, co-
meçaram a gerar reações, visto que não bastava mais a negação, mas impunha-se 
a construção de um novo caminho para o conhecimento. Em outras palavras, 
havia a necessidade de se traçar um método para a ciência, no intuito de fazer 
avançar o verdadeiro conhecimento humano. 
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De maneira simplifi cada, a episteme medieval foi atravessada por uma 
antinomia entre as verdades da fé e as verdades científi cas, ou seja, entre o 
conhecimento transcendental e mítico de caráter teológico e o conhecimento 
científi co. Assim se impôs a necessidade de, não somente negar a cientifi cidade 
desse conhecimento mítico, como a de se traçar um método propriamente cien-
tífi co e racional. Essa foi a principal preocupação que caracterizou o pensamento 
fi losófi co-científi co do século XVII, dividindo-se em duas principais vertentes. 

A primeira vertente é aqui representada pelo empirista Francis Bacon 
(1561-1626). Para esse pensador, científi co é o conhecimento que se funda-
menta na observação de fatos concretos para, indutivamente, generalizar as suas 
considerações. A segunda vertente é caracterizada pelo pensamento racionalista 
de René Descartes (1596-1650). Também detendo a aspiração de construir uma 
metodologia que permitisse o conhecimento seguro e verdadeiro, ou seja, ilumi-
nado por certezas racionais, Descartes supôs que a ciência devesse se constituir 
de uma pretensão de universalidade, que poderia ser concebida por apenas um 
único indivíduo, pois que todos são dotados natural e igualmente de razão. 

Seguindo esse raciocínio, primeiramente, buscamos compreender a meto-
dologia empirista e indutiva de conhecimento da natureza, proposta por Bacon. 
Em segundo lugar, centramo-nos na apresentação da metodologia racionalista de 
caráter idealista, construída por Descartes, para que, após, pudéssemos realizar 
um diálogo entre ambas as correntes do pensamento científi co que marcou o 
século XVII, a fi m de averiguar os seus pontos de convergência e de divergência. 
Ao fi nal, analisamos a possibilidade da retomada dessas metodologias visando 
o avanço do conhecimento científi co contemporâneo. 

Em outras palavras, analisamos criticamente ambas as epistemologias 
apresentadas e os seus critérios de cientifi cidade, próprios do século XVII, 
para averiguar a possibilidade da sua utilização como critério de demarcação 
da dimensão da Ciência do Direito, assim como se permitem a realização de 
uma pesquisa científi ca do Direito. 

2 O CONHECIMENTO EXPERIMENTAL COMO METODOLOGIA 
CIENTÍFICA

Francis Bacon foi considerado, por muitos pensadores, o fundador da 
Ciência moderna, em razão de seu método empírico, também conhecido 
como método experimental.2 Para Bacon,3 todo o conhecimento científi co, 
se intentar descobrir algo verdadeiro sobre a natureza, deve ser experimental. 
De maneira preliminar, signifi ca que todo o conhecimento deve partir de uma 
experiência empírica. 

Bacon4 descreveu a metodologia adequada para a ciência em sua obra 
Novum Organum – Novo Instrumento. Seu método buscou descobrir (interpretar) 
cientifi camente a natureza e não servia para o cultivo da ciência, que é a tarefa 
de antecipação da mente ao conhecimento. Se buscarmos conhecer a verdade 
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de forma clara e manifesta – aqui a verdade opera uma delimitação entre o co-
nhecimento científi co e o conhecimento não científi co – Bacon entende que o 
homem torna-se interprete da natureza e só conhece por meio da interpretação 
dos fatos (dos fenômenos) e pelo trabalho da mente, conjuntamente (indução). 
Isoladamente, nem um, nem outro podem conduzir à verdade científi ca.

Ao estabelecer graus de certeza o método baconiano pretendeu rejeitar, 
na maior parte dos casos, o labor da mente. Fundamentado nos sentidos huma-
nos, o autor buscou determinar o seu exato alcance para promover uma nova 
e certa via da mente, que, de resto, provém das próprias percepções sensíveis. 
Isso, em virtude de que o espírito dos homens é usualmente repleto de fantasias. 

Primeiramente, Bacon5 criticou todo o conhecimento até então sedi-
mentado no campo científi co. Para ele, a fi losofi a precedente (Escolástica) era 
estéril no que tange aos efeitos, que são os resultados práticos e concretos para a 
vida do homem, em razão de serem essencialistas, obstando a experimentação. 
Mesmo os alquimistas e empíricos foram criticados por ele, visto que colhiam 
materiais ao acaso, sem qualquer método de seleção. 

O verdadeiro cientista (fi lósofo da natureza) deveria trabalhar de maneira 
sistemática com os conhecimentos, no entender de Bacon, por meio de um 
método que permitisse o progresso. Como afi rmou o pensador: saber é poder. 
Para ele, a ciência deveria servir a humanidade: o conhecimento dos fenômenos 
da natureza deve permitir ao humano o domínio dessa natureza.

Nesse sentido Bacon6 se opôs aos fi lósofos de sua época, que se utilizavam 
de uma ciência operativa, a qual, para ele, apenas levava ao erro. Exemplo disso 
é que ele considerou a lógica inútil por consolidar erros, visto que o silogismo 
não era empregado para o descobrimento dos princípios da ciência. Pelo con-
trário, Bacon considerava que essa lógica se constituía de proposições, que são 
palavras – signos das noções, as quais são confusas e abstraídas das coisas: não 
há solidez, pois não foram abstraídas das coisas por procedimentos devidos. Só 
existe na lógica, por conseguinte, uma indução vulgar. 

No intuito de caminhar rumo a uma ciência verdadeira – para esse pen-
sador o ideal de Ciência de aproximava do ideal de verdade –, Bacon entendeu 
que o primeiro passo do cientista deveria ser a eliminação dos ídolos7, isto é, 
das falsas noções construídas cientifi camente que apenas ocupam a mente do 
homem e que obstam a verdade. Os ídolos foram classifi cados por ele em quatro 
grupos, vejamos quais são mais detalhadamente.

Num primeiro momento, Bacon8 apontou para a existência do que de-
nominou ídolos da tribo. Esses são ídolos – falsas crenças – inerentes à natureza 
humana e existem em virtude de os humanos, regra geral, tomarem todos os 
conhecimentos provindos dos sentidos como verdades absolutas. Quer dizer, 
o homem se transforma num padrão e/ou medida e faz com que todas as suas 
percepções do sentido e da mente tornem-se verdadeiras. 
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Os humanos não percebem que esse modelo de conhecimento é parcial e 
não pode ser tido como verdadeiro, já que dependem de sua própria conforma-
ção: o intelecto supõe uma ordem e uma regularidade, fazendo correspondências 
e paralelismos que não existem na natureza. Exemplifi cando esse modelo de 
conhecimento, Bacon9 compara a mente humana aos espelhos côncavos e 
convexos, os quais desfi guram a realidade. 

Esse pensador observa, ademais, que existem variados ídolos da tribo, os 
quais, em comum, levam a uma simplifi cação do conhecimento, reduzindo 
o complexo ao simples e restringindo o conhecimento ao que é favorável (o 
conhecimento comprobatório), ao invés de proceder a uma abstração. Isso 
porque, para ele, quando o homem se assenta numa convicção, por crença ou 
preferência, todos os fenômenos do mundo parecem-lhe provas corroborado-
ras, não obstante a força contrária que resta desprezada. Nesse sentido é que a 
autoridade das primeiras afi rmações permanece inviolada. 

Para Bacon,10 o intelecto humano recai no erro de se excitar por eventos 
afi rmativos, quando deveria se atentar também para os negativos. Ele afi rma 
que para a constituição de um axioma verdadeiro, importam mais as instân-
cias negativas. Assim, não se pode dizer que o intelecto é luz pura11, já que se 
infl uencia pela vontade e pelos afetos, podendo gerar diversas modalidades de 
ciência e de verdade.

No segundo momento, Bacon12 aponta para a existência dos ídolos da 
caverna, fazendo alusão à alegoria da caverna de Platão.13 Esse modelo de ídolo 
se refere ao conhecimento proveniente da conformação de cada indivíduo, em 
sua constituição do corpo, da alma, da educação, dos costumes, etc. Segundo 
Bacon, cada pessoa possui sua caverna particular que interpreta e distorce a luz 
(a verdade) da natureza e faz com que veja somente a luz da sua própria ca-
verna. Existem vários ídolos da caverna, mas devemos ter maior cuidado com 
o seguinte: o apego às ciências ou assuntos que nos acreditamos autores, visto 
que corremos o risco de corrompê-los em favor de nossas anteriores fantasias, 
em razão da predileção do intelecto, que deveria se manter íntegro e puro.14 
Para Bacon, o pensador e/ou cientista individual deve estar sempre munido 
de objetividade.

No terceiro momento, Bacon15 nos fala dos ídolos do foro, também cha-
mados de ídolos do mercado. Eles são os erros que decorrem da linguagem, isto é, 
da ambiguidade das palavras, que podem ser usadas em sentidos diferentes, e da 
comunicação entre os homens, que pode levar a uma aparente concordância, 
quando, na realidade, ela não existe. Além disso, para ele, os humanos utilizam 
as palavras, que são apenas abstrações fi ccionais, como se fossem entes reais. 
Bacon afi rma que existem dois ídolos que se impõe por meio de palavras: a) 
são nomes de coisas que não existem; e, b) são nomes de coisas que existem, 
mas são mal determinados e são abstraídos de maneira inadequada.  Nesse 
sentido, existe menos distorção e erro quando se trata da dedução do nome de 
substancias particulares.16
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Por fi m, no quarto momento, Bacon17  aponta para a existência dos ídolos 
do teatro, que se originam nos sistemas fi losófi cos e/ou científi cos e em regras 
falseadas de demonstração. Por isso, eles não são inatos, tampouco se insinuam 
às ocultas do intelecto. São ídolos que emergem de sistemas pretensamente 
científi cos, ou seja, sistemas de invenções, razão pela qual Bacon os categorizou 
como teatrais. 

Por consequência do que denominou ídolos do teatro, Bacon18 criticou 
Aristóteles,19 considerando-o o pior dos sofi stas. Para Bacon, a descoberta da 
verdade não mantém correlação com o raciocínio silogístico, próprio do pen-
samento aristotélico, mas somente com a observação e experimentação regu-
ladas por método indutivo. Para ele, Aristóteles corrompeu a fi losofi a natural 
com a sua dialética. O conhecimento verdadeiro, para Bacon, é o resultado da 
concordância e variação dos fenômenos da natureza.  

De maneira equivalente, Bacon20 também criticou o fi lósofo Platão21 
considerando-o um teólogo entusiasta que confundiu teoria com fi losofi a e, por 
isso mesmo, o pensamento fi losófi co com o teológico. Criticou, ademais, a escola 
empírica da fi losofi a, em razão de suas teorias baseadas em noções superfi ciais 
(e poucos experimentos) que se fazem universais. Por isso, os ídolos do teatro 
são ídolos da autoridade, da subordinação à autoridade de doutrinas fi losófi cas 
infl uentes. Existem, portanto, para Bacon, três grandes erros: a) o sofi sta; b) o 
empírico; e, c) o supersticioso.

Se buscamos o conhecimento verdadeiro, de maneira prévia, segundo 
Bacon, devemos eliminar todos os ídolos. Somente existem dois caminhos 
para a investigação e a descoberta da verdade. Ambos partem dos sentidos e 
de coisas particulares para terminar em formulações de elevada generalidade, 
mas em muito divergem.

O primeiro caminho, criticado por Bacon, salta das coisas particulares 
para os axiomas mais gerais e, após descobrir os axiomas intermediários, a partir 
desses princípios, se instala a verdade. Existe, ao fi nal, um desdenho da expe-
riência, que estabelece generalizações abstratas e inúteis. São ídolos da mente 
e decorrem de experiência rasa e de poucos fatos particulares que não levam 
a novos fatos particulares. E daí, se aparece uma distinção, procura-se salvar o 
axioma ao invés de corrigi-lo. Trata-se, segundo Bacon, de uma antecipação 
da natureza, que caracteriza o caminho dos ídolos.

Por outro lado, o segundo caminho, o baconiano, reside em escolher os 
axiomas dos dados dos sentidos e particulares para ascender gradualmente até 
alcançar os princípios de máxima generalidade (o verdadeiro caminho). O 
método de Bacon22 consiste em levar os homens aos próprios fatos particulares 
para que eles renunciem suas noções e se habituem às coisas: formação de noções 
e axiomas pela verdadeira indução e assim, repelir os ídolos.

Existe nas ideias de Bacon,23 além da parte negativa de repelir os ídolos, 
uma parte positiva que propõe a formulação de um novo método para a inves-
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tigação da natureza de modo a permitir alcançar o verdadeiro conhecimento 
sobre os fenômenos. Segundo esse método indutivo, devemos partir dos fatos 
concretos (a experiência), para ascender às formas gerais (a abstração), no 
intuito de descobrir suas causas e leis. 

A experiência que propõe esse método não se confunde com a experiência 
vaga, que são noções recolhidas ao acaso pelo observador, mas se confi gura numa 
experiência escriturada, que impõe uma observação metódica e experimentos. 
A experiência escriturada é o ponto inicial para o método proposto por Bacon,24 
que pode ser resumido nas tábuas de investigação ou de descoberta: 

a) primeira tábua (presença ou afi rmação): nela residem todas as instân-
cias de um fenômeno que apresentem as mesmas características (instância 
positiva);25

b) segunda tábua (desvio, declinação, ausência ou negação): é a instância 
negativa, ou seja, todos os casos nos quais o fenômeno não se manifesta;26 e

c) terceira tábua (graduações ou comparações): apreciação dos graus de 
variação entre a instância positiva e a instância negativa, com o intuito de 
análise das correlações.27 

A função das tábuas, segundo Bacon, é fazer a criação de uma instância 
perante o intelecto. Após, é necessária a prática da indução: o experimento. Para 
a análise indutiva, Bacon28 enumera procedimentos experimentais, tais como 
a variação, a prolongação, a transferência, a inversão, a união e a mudança 
de condições. Com as tábuas e os procedimentos experimentais, o observador 
completa a fase de primeira vindima. Sequencialmente, devem ser seguidas as 
técnicas auxiliares. Contudo, em seu texto, Bacon descreve apenas as instân-
cias prerrogativas, que são fatores que levam a investigação para determinado 
sentido, deixando de abranger as demais técnicas.

Bacon não foi o criador da indução, que já estava prevista inclusive no 
pensamento de Aristóteles. Todavia, Bacon ampliou o campo de atuação do 
método indutivo e ampliou os resultados obtidos por esse método para casos 
semelhantes não experimentados.  Devemos salientar, ademais, que Bacon não 
concede valor à hipótese: para ele, a disposição dos dados de maneira ordenada 
em suas tábuas conduziria à hipótese correta. 

3 PENSO, LOGO EXISTO: A VERDADE RACIONAL

O fi lósofo francês René Descartes29 buscou a construção de uma meto-
dologia de caráter racionalista, que permitisse o conhecimento científi co dos 
fenômenos da natureza, ou seja, uma metodologia que permitisse o conhecimen-
to seguro e verdadeiro, iluminado por certezas racionais. Para tanto, Descartes 
supôs que a ciência devesse se constituir de uma pretensão de universalidade, 
que poderia ser concebida por apenas um único indivíduo, visto que, para ele, 
todos são dotados natural e igualmente de razão.
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Descartes considerou que os conhecimentos humanos sobre os fenôme-
nos da natureza até então formulados eram baseados em argumentos frágeis 
e contraditórios. Fundado em alicerces pouco fi rmes, o conhecimento não 
poderia ser considerado sólido:

[...] aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral 
todas as minhas antigas opiniões [...] o menor motivo de dúvida 
que eu nelas encontrar bastará para me levar a rejeitar todas [...] 
visto, que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo 
todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios 
sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas.30

Descartes apontou para a necessidade de questionamento de todas as 
antigas opiniões relacionadas aos fenômenos da natureza, pois elas não possibi-
litavam a distinção entre o conhecimento verdadeiro e o conhecimento falso. 
Tratava-se, então, de traçar uma teoria do conhecimento baseada na dúvida 
hiperbólica – a não tolerância de qualquer indício de dúvida – conforme os 
conhecimentos humanos sobre os números.

O autor afi rmou que os conhecimentos humanos sobre a matemática, os 
números, as medidas e os cálculos conduziam à certeza e independiam de tempo 
e espaço, em razão da evidencia de suas demonstrações incontestáveis. Ainda 
assim, Descartes31 constatou que a dimensão do conhecimento da matemática 
tinha uma aplicação limitada, só servindo às artes mecânicas e não abarcando 
os problemas da vida. Daí a necessidade de encontrar um acordo entre as leis 
que regiam a matemática e as leis que regiam a natureza. Quer dizer, por meio 
do instrumental matemático, impunha-se a unifi cação de ambos os campos do 
conhecimento, solidifi cados sobre argumentações racionais. 

O que Descartes32 realmente buscou foi liberar-se dos enganos que ofus-
cam a razão, cuja ideia implicava em encontrar a certeza por meio de testes de 
dúvidas: duvidando-se de tudo (o ceticismo de Montaigne), devemos encontrar 
um postulado inicial de certeza: se duvido, penso! Para chegar a esse postulado, 
Descartes criou a hipótese do malin génie – o gênio maligno. Para ele, o ser 
humano pode errar em todos os momentos nos quais acredita ter acertado. 
Por conseguinte, deve haver um gênio maligno que induz o humano ao erro. 
E assim, qual o valor objetivo dos conhecimentos científi cos? 

Supondo que a ciência representada na consciência não pode ser con-
siderada apta a garantir o mesmo encadeamento de ideias no mundo exterior 
(o mundo objetivo), da mesma forma que não pode garantir que o mundo 
exterior realmente exista fora da consciência, Descartes33 criou essa primeira 
dúvida hiperbólica. A partir disso, ele concluiu que somente o fato de duvidar 
de tudo faz com que ele possa ter uma certeza, a de pensar. 

Assim, uma pesquisa que se quer verdadeira, cartesianamente, deve 
rejeitar como falso tudo aquilo em que se pode supor a menor dúvida34, visto 
que os humanos são enganados pelos próprios sentidos, que os fazem presumir 
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como realidade e verdade o que de fato não existe. Somente assim, por meio 
de um método de eliminação, se pode verifi car se restou algo completamente 
incontestável.35 

Por conseguinte, a partir de um encadeamento racional se pode descobrir 
o que ainda não se conhece. Nesse sentido, Descartes considerou que o conhe-
cimento verdadeiro  subsiste ao preceito de evidência, isto é, aquele que pude ser 
intuído pela razão humana com clareza, precisão e do qual não paire qualquer 
dúvida. Além disso, deve subsistir aos seguintes preceitos complementares:

a) preceito da análise: implica a divisão das difi culdades em parcelas, tantas 
quantas fossem possíveis, para se conhecer sequencialmente do mais simples 
ao mais complicado;

b) preceito da síntese: leva à condução dos pensamentos mais simples aos 
mais complexos, para facilitar a compreensão; e

c) preceito da enumeração: conduz a enumerar e a revisionar as relações 
metódicas para ter certeza de nada ter omitido e que existe coerência interna 
do sistema.36

Conforme René Descartes37 os quatro princípios básicos que compõe o 
método adequado ao conhecimento são:

O primeiro era de jamais acolher alguma coisa como verdadeira 
que eu não conhecesse evidentemente como tal; isto é, de evitar 
cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir 
em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distinta-
mente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de 
pô-lo em dúvida.

O segundo, o de dividir cada uma das difi culdades que eu exami-
nasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias 
fossem para melhor resolvê-las.

O terceiro, o de conduzir por ordem os meus pensamentos, come-
çando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para 
subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos 
mais compostos, e supondo mesmo uma certa ordem entre os que 
não se precedem naturalmente uns aos outros.

E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas 
e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir.

Esse método cartesiano de conhecimento se deve ao imperativo da razão. 
Segundo esse pensador, se conhecemos o fenômeno complexo a partir de um 
encadeamento mais simples, a dedução nos permite a razão e a certeza, tal como 
ocorre com as regras da aritmética.38 Assim, o conhecimento seguro – científi -
co – decorre de ser a razão humana abstrata e essencialmente elevada à última 
potência. Mesmo que não se possa dizer que a razão sugere ao homem tudo 
aquilo que ele pensa ou imagina, todas as ideias devem conter um fundamento 
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de verdade, pois que o bom Deus, ao contrário do gênio maligno, concedeu 
razão a todos os humanos como um instrumento universal.39 

A partir dessas constatações, podemos continuar o raciocínio de Des-
cartes. Ele afi rmou: Se duvido, penso! Todavia, esse pensar se refere à alma, à 
própria subjetividade humana, que não detém a garantia da existência do 
mundo exterior ao próprio pensamento. Essa formulação é a primeira de uma 
série de encadeamento racional, cuja continuação natural seria: Se penso, logo 
existo! – Cogito ergo sum! Aqui, Descartes nos apresenta a dualidade metafísica 
entre alma e corpo, pois a natureza inteligente da alma não se confunde com a 
corporal, que é a realidade material do mundo, e ambas em correspondência.  

Diante disso, Descartes nos ofereceu a primeira certeza40 sobre a existência 
humana para além do pensamento: o eu existe como coisa pensante. Para pensar, 
é necessário existir. A partir desse fato, Descartes41 tentou mostrar a existência 
do mundo físico, local onde se situa o corpo que pensa, isto é, que existe como 
ser pensante. A comprovação desse encadeamento racional, conforme vimos, 
ocorre por meio da noção de Deus, que surge como contraponto à do gênio 
maligno, e que aparece como ser perfeito e supremo ante a imperfeição humana, 
dotado da luz racional e fundamento último da objetividade. 

A noção do bom Deus – bon Dieu – permitiu a Descartes42 derrubar a 
hipótese do gênio maligno. O Deus supremo, no pensamento desse autor, se 
equivale metaforicamente ao Sol, à razão, que ilumina naturalmente os homens 
com racionalidade. Além disso, Descartes43  propôs, em sua terceira meditação, que 
a prova da existência de Deus reside no princípio da causalidade: o homem, ser 
fi nito e imperfeito, é feito em razão da existência de Deus, ser perfeito e infi nito.

Esse argumento cartesiano confi gura-se num argumento ontológico, 
visto que não é a existência da ideia de Deus que faz com que Deus exista, 
mas justamente em razão da existência de Deus, que existe a ideia de Deus. 
Se Deus existe, Descartes entende que ele não permite o erro e dota todos os 
homens de razão. Dessa maneira é que as ideias racionais podem corresponder 
à realidade verdadeira. 

Nesse sentido, Descartes44 afi rmou que o bom senso e a razão – a capaci-
dade para julgar de maneira correta e discernir entre falso e o verdadeiro – é 
igual em todos os homens. A diversidade de opiniões não resulta de uma maior 
racionalidade de uns em detrimento de outros, pois Deus dota todos igualmente 
de razão. Ela resulta da direção que os humanos dão aos pensamentos, os ca-
minhos diferentes. Afi nal a única coisa que diferencia os homens dos animais 
é a racionalidade. 

Diante da existência de Deus – a Deusa Razão, que será cultuada pelo 
Iluminismo do século XVIII –, em sua sexta meditação, Descartes45 acreditou 
ter provado a existência do mundo físico. Para ele, se Deus existe, o homem é 
racional e, por meio de etapas sucessivas pôde afi rmar: em nome da raciona-
lidade natural concedida por Deus, os homens podem supor a existência do 
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mundo físico. Se pensarem a existência desse mundo, consequentemente, a 
ideia provém da própria realidade desse mundo. Conforme dizia Descartes,46 a 
verdade se deduz da razão natural e pura, alheia à demonstração. 

Por conseguinte, o pensamento cartesiano funda uma metodologia 
científi ca de caráter racionalista, baseada na ideia da essencialidade e abstração 
do ser humano, dissociado da realidade material na qual ele está inserido. A 
verdade científi ca, portanto, provém do pensamento puro e abstrato. 

4 A PESQUISA CIENTÍFICA EM DIREITO E AS ESPISTEMOLOGIAS 
EMPIRISTA-BACONIANA E RACIONALISTA-CARTESIANA

Uma pesquisa científi ca, na dimensão do conhecimento do direito e/ou 
ciência do direito, preliminarmente pode caminhar por duas vias: 

a) pode buscar a construção de teorias que expliquem as relações sociais 
e intentem a resolução de confl itos sociais; ou,

b)  pode buscar a tentativa de verifi cação e/ou refutação – testes – dessas 
teorias e/ou hipóteses, a fi m de averiguar sua correspondência com a sociedade 
e se compre o papel a ela proposto empiricamente.

Nesse sentido, a pesquisa jurídica científi ca – não meramente comproba-
tória – deve partir de um problema, para posteriormente construir uma hipótese 
explicativa e, enfi m, testar a teoria e/ou hipótese para verifi car a sua resistência, 
ou seja, a sua correspondência com o componente empírico do corpo social. 
Diferentemente do que ocorre na prática jurídica, a pesquisa científi ca não deve 
partir de um postulado verdadeiro, para buscar as informações e teorias que 
convirjam com tal posicionamento (a verdade a priori), para a sua manutenção 
e/ou convalidação.

A base empírica da Ciência do Direito deve ser buscada nas consequên-
cias da aplicação de uma teoria no mundo concreto, por meio da aplicação da 
norma que a formalizou – o Direito enquanto norma é apenas a forma de que 
se revestem as teorias sociais, políticas e econômicas escolhidas para regrar as 
relações em uma determinada sociedade. Os fatos observáveis que permitem 
refutar ou corroborar essas teorias são consequências no plano das relações, 
comportamentos e decisões, decorrentes das normas que dão forma à teoria. 
Contudo, também é possível conjecturar sobre a possibilidade de se pensar nas 
próprias normas – individuais e gerais – como testes empíricos.47

A Ciência do Direito deve ser pensada como uma ciência interdisciplinar 
do Direito, com forte apelo sociológico. Não há a possibilidade de uma Ciência 
Pura do Direito, ou seja, que tenha por objetivo apenas o elemento normativo. 
Isso porque normas são valores e não fatos.48 Sendo valores, não são elementos 
empíricos objetivos, capazes de serem testados em si mesmos. Quer dizer, se 
quisermos tomar o jurídico como hipótese ou teoria, necessário que o teste 
empírico seja realizado por meio da observação dos fatos sociais, decorrentes 
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da aplicação e efetividade das normas. Se certa forma, não se abarca aqui a 
hipótese de uma ciência indutiva do direito, visto que não existe uma obser-
vação do social para a construção das hipóteses. Trata-se de uma metodologia 
de caráter dedutivo, que busca a observação das hipóteses para verifi car a sua 
falseabilidade.49

E assim, quando os fatos do mundo – as experiências empíricas – percebi-
dos através de processos metodológicos objetivos de observação, demonstrarem 
que as normas não levaram aos comportamentos ou decisões esperados, ou não 
regularam de forma adequada as relações que tinham por objeto, podemos dizer 
que a teoria formalizada através da norma jurídica é falsa. Podemos, inclusive, 
segundo Popper,50 por meio do método da tentativa e erro, refutar uma hipótese 
formalizada através de uma norma jurídica. 

Considerando que um conhecimento científi co do Direito deve ter um 
forte apelo sociológico, ou seja, uma correspondência (certo grau de corro-
boração) entre as hipóteses e teorias para com os fatos e fenômenos sociais, e 
não desconsiderando que ainda que haja esse grau de corroboração, as teorias 
e hipóteses sempre estão abertas a serem falseadas, é que devemos analisar a 
possibilidade da utilização da metodologia cartesiana e baconiana no âmbito do 
Direito. O que nos importa saber, por conseguinte, é se a metodologia empirista 
de Bacon e a metodologia idealista de Descartes, que remetem ao século XVII, 
podem contribuir ainda hoje, em pleno século XXI, para a pesquisa científi ca 
e para o avanço do conhecimento científi co do Direito. 

Pois bem, conforme Franca51, existe um grande contraste entre o pensa-
mento empirista de Bacon e o racionalista de Descartes, no seguinte sentido: 
enquanto um pensador (Bacon) reconhece apenas “[...] os foros do método 
indutivo, outro [Descartes] leva o culto da dedução ao excesso de desconhecer 
a importância da experiência nas ciências da natureza”. Apesar desse posiciona-
mento, segundo Bachelard,52 no século XVII, as vertentes mais divergentes das 
ciências se aliavam em pelo menos um aspecto, o da unidade do conhecimento. 
Se, para os empiristas, a experiência é essencialmente uniforme, pois que tudo 
advém das sensações, para os idealistas, “[...] a experiência é uniforme porque é 
impermeável à razão.” Assim, a Ciência se confi gurava num bloco homogêneo. 

Daí o porquê da crítica de Bachelard ao racionalismo cartesiano. O autor 
percebe que existe, nesse pensamento, uma negligência fi losófi ca, ou seja, que 
Descartes faz da ingenuidade um método. Isso quer dizer que, racionalmente, 
se pretende que o conhecimento seja direto, imediato e intuído pela razão 
abstrata e lucidez (luz) nata. E assim, o ser que duvida, pensa. Pensa enquanto 
ser pensando um pensamento cognoscente, alijado da existência. Por outro 
lado, Bachelard53 também critica o empirismo baconiano, visto que, em última 
instância, se refere à experiência do próprio pensador, que revela uma percep-
ção pessoal da realidade. Portanto, ambas as fi losofi a desembocam no culto à 
própria singularidade. 
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Em primeiro lugar, investigaremos a possibilidade da utilização da meto-
dologia de Bacon no âmbito do saber do Direito. Tendo sido considerado por 
muitos pensadores o fundador da Ciência moderna, em virtude de seu método 
empírico – experimental –, devemos analisar se, hoje em dia e, para o saber 
jurídico, sua metodologia nos permite avançar no conhecimento científi co.  

Para Bacon, conforme vimos, todo o conhecimento científi co deve ser 
experimental. Somente quando nos fundamentamos numa base empírica é que, 
para esse pensador, poderemos descobrir algo verdadeiro sobre os fenômenos 
da natureza. Daí que ele operou uma distinção entre o conhecimento cientí-
fi co, vinculado à ideia de verdade, e o conhecimento não científi co. E assim, 
científi co é o conhecimento produzido conjuntamente pelo trabalho da mente 
e pela interpretação dos fenômenos da natureza – indução.

A metodologia baconiana comporta dois sentidos. O primeiro é negativo 
e impõe a eliminações das formas de conhecimento anteriores: o que Bacon 
chama de eliminação dos ídolos, ou seja, das falsas concepções construídas que 
obstam o conhecimento verdadeiro. O segundo sentido é positivo e vem após 
a desconstrução dos ídolos. Isto é, repelindo-se o falso conhecimento, devemos 
iniciar conhecendo fenômenos particulares, por meio da experiência concreta, 
para ascendermos gradualmente, no sentido de alcançarmos os princípios de 
máxima generalidade, que são a abstração para descobrir as causas e leis do 
fenômeno particular. Esse caminho foi defi nido por Bacon como tábuas de 
investigação. 

Nesse sentido, Bacon ampliou o campo de atuação do método indutivo e 
também expandiu os resultados obtidos por esse método para casos semelhantes 
ainda não experimentados, recaindo no problema da abstração – conforme 
veremos sequencialmente quando analisarmos a metodologia cartesiana. Sendo 
o verdadeiro conhecimento experimental e indutivo, Bacon entende que todo 
o conhecimento somente é possível mediante a observação passiva e objetiva 
dos fenômenos da natureza para se alcançar as leis (universais) que os explicam. 
Isto é, a epistemologia empirista-indutivista tem por base segura a observação 
e a experimentação e prediz um processo que conduz desde os enunciados 
observacionais singulares até os enunciados universais, por meio da inferência.

Justamente em razão dessa inferência indutiva, Chalmers54 criticou o 
método empirista-indutivista de ciência. Esse pensador negou a possibilidade 
de justifi cação do princípio da indução, e combateu a concepção popular de 
observação, para a qual as experiências visuais são determinadas por imagens 
formadas na retina. 

O método indutivo é falível em razão da generalização (universalização) 
de axiomas de fatos particulares. Conforme afi rmou Popper, não podemos inferir 
enunciados universais de enunciados singulares, assim:

Ora, está longe de ser óbvio de um ponto de vista lógico, haver 
justifi cativa no inferir enunciados universais de enunciados 
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singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes; 
com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode 
revelar-se falsa; independentemente de quantos cisnes brancos 
possamos observar, isso não justifi ca a conclusão de que todos os 
cisnes são brancos.55 

Ademais, ainda que empirista, a tese de Hume é que a convicção não 
pode ser racionalmente defendida. Signifi ca que, não apenas os argumentos não 
são dedutivamente válidos, mas que as premissas não justifi cam racionalmente 
as conclusões – previsões ou generalizações. Segundo Hume, sustentar que a 
premissa justifi ca a generalização implica pressupor que o futuro se assemelha 
ao passado ou, em outras palavras, que existe um Princípio da uniformidade da 
natureza – PUN – que sustenta todos os argumentos indutivos. Isso porque so-
mente por meio de tal princípio que se pode sustentar a generalização afi rmada 
na conclusao de um argumento. Todavia, o autor afi rma que nao há qualquer 
argumento indutivo, tampouco dedutivo, que justifi quem o PUN. Se o princípio 
da uniformidade nao pode ser racionalmente justifi cado, não há justifi cação 
racional para as crenças que temos com a forma de previsões ou generalizações.56 

De fato, Popper afi rmou que o problema lógico da indução provém:

(1) da descoberta de Hume: é impossível justifi car uma lei pela observação 
e/ou experimentação, visto que toda a lei transcende a experiência;

(2) do fato de que a ciência propõe e se utiliza de leis;

(3) o princípio do empirismo “[...] que afi rma que só a observação e a 
experimentação podem decidir sobre a aceitação ou rejeição das afi rmações 
científi cas, inclusive leis e teorias”.57 

Consoante Popper,58 os princípios (1) e (3) não se opõe, visto que a 
aceitação de uma lei e/ou teoria é sempre provisória, sendo as teorias conjec-
turas. Dessa feita, uma lei pode ser rejeitada com base em novos dados. Assim, 
o princípio (3) do empirismo, para Popper, pode ser inteiramente preservado, 
visto que a aceitação e a rejeição de uma teoria ocorre por meio da observação 
e experimentação – os resultados dos testes. Uma teoria é aceita quando resiste 
aos testes mais severos e rejeitada quando não resiste. Contudo, ela nunca pode 
ser inferida a partir de dados empíricos. “Não existem nem indução psicológica 
nem indução lógica. Os dados empíricos só nos permitem inferir a falsidade de uma 
teoria, e essa inferência é puramente dedutiva.”59 

Hume afi rmou a impossibilidade de se inferir60 uma teoria de enunciados 
de observação. De modo mais abrangente, Popper afi rma a possibilidade de se 
refutar uma teoria por enunciados observacionais. Diante disso, se, por um lado, 
a experiência empírica não permite a inferência de teorias universais, de outro 
lado, ela permite a refutação de teorias. Por conseguinte, com Hume, Popper 
afi rma a impossibilidade da inferência indutiva, visto que carece de validade 
lógica e até mesmo indutiva. 
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Devemos salientar, ademais, que Bacon não concede valor à hipótese, 
pois que para ele, a disposição dos dados de maneira ordenada em suas tábuas 
conduziria à hipótese correta. Contudo, conforme afi rma Popper,61 o critério 
que determina a cientifi cidade de uma teoria reside fundamentalmente na 
possibilidade de a hipótese ser falsifi cável, ou seja, por meio de uma lógica 
dedutiva, a possibilidade de se verifi car empiricamente para testá-la. 

Assim, popperianamente, é cientifi ca uma preposição quando dela se 
puder deduzir um conjunto de enunciados de observação que possam falsifi cá-
-la, mesmo que isso não ocorra, ou seja, que ela seja passível de teste empírico. 
No que toca ao conhecimento ou à ciência62, se se pode dizer que iniciam por 
algo, não é por observações de fatos, tal como fez crer Bacon, mas sim por 
problemas. Isso porque, não existe conhecimento sem problemas, da mesma 
forma em que não existe problemas sem conhecimento. 

E em Bacon, não existe uma hipótese a ser testada dedutivamente, pois 
esse pensador preocupa-se em descrever a realidade, não em criar hipóteses ou 
conjecturas. Portanto, não existe a experimentação – o teste empírico – das 
possíveis soluções dos problemas que levaram ao inicio de uma determinada 
investigação, nem dos que surgiram no decorrer dessa investigação. Com isso, 
a generalização baconiana de um experimento particular gera soluções que, 
consideradas verdadeiras cientifi camente, não estão abertas à crítica, nem 
tampouco a serem falseadas.63

Ora, conforme vimos, o empirismo de Bacon fundamenta-se no método 
indutivo, quer dizer, implica a construção de axiomas particulares, por meio 
dos dados dos sentidos, para que, por meio de testes empíricos, se possa ampliar 
gradualmente os resultados para axiomas gerais, quer dizer, atinge os princípios 
mais gerais dos fenômenos da natureza.64 

O método de Bacon não se confi gura numa mera catalogação e/ou 
enumeração de dados concretos, visto que os dados devem ser analisados e, 
se houver contradição, a ideia deve ser modifi cada e/ou descartada. Assim, o 
grande problema é que esse método aceita a posterior adição de uma regra ad 
hoc a uma teoria. Por exemplo, se por meio de experimento – observação – se 
induz que todas as árvores são verdes e, posteriormente, se encontra uma ár-
vore amarela, existe a possibilidade de se acrescentar uma regra ad hoc para tal 
situação, quando o correto seria a falsifi cação da teoria.65

De fato, Bacon apresentou a necessidade de se construir um modelo 
de conhecimento seguro baseado em uma preocupação justifi cacionista, 
sem qualquer interesse em apresentar conjecturas e/ou hipóteses sobre a 
realidade e testá-las visando falseá-las ou determinar o seu grau de corro-
boração. Daí que esse conhecimento seguro, justifi cacionista das teorias, 
serve para a manutenção de preferências pessoais, advindas da subjetivi-
dade humana e dos dados dos sentidos, afastando-se do ideal de verdade e, 
consequentemente, de ciência. 
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Além do mais, o que Bacon realmente intentou foi a descrição da re-
alidade por intermédio de explicações isentas de interferências subjetivas do 
pesquisador individual66. Contudo, hoje bem sabemos que a ciência pode ser 
objetiva – segundo Popper,67 em razão de que as teorias criadas estão sempre 
abertas ao DCA (Debate Crítico Apreciativo) – mas não o cientista individual, 
visto que é um ser humano, munido de paixões e interesses particulares. As 
observações, por conseguinte, ao contrário do que pensou Bacon, não podem 
ser consideradas neutras. 

Certamente, a Ciência e, mais precisamente a Ciência do Direito, não 
é meramente descritiva. Ela é também prescritiva, ou seja, suas teorias devem 
são construídas por cientistas criativos e não extraídas da mera observação da 
natureza. Até porque, no caso da Ciência Jurídica, o Direito detém caráter 
deontológico e não ontológico, isto é, ele diz o que deve ser, nunca o que de 
fato é. Assim, as teorias e conjecturas inventadas devem estar sempre abertas 
a seres testadas e refutadas, quando não subsistirem a testes e/ou quando forem 
menos corroboradas do que novas teorias que subsistirem a mais testes e que 
avancem no conhecimento e na explicação de determinado fenômeno. 

Daí que, se Bacon foi considerado o pai da ciência moderna, em virtude 
de ter fundado os alicerces do desenvolvimento da ciência, hoje em dia, deve-
mos ter certa cautela em sua utilização, principalmente na dimensão do saber 
do Direito. Em primeiro lugar, a indução é uma metodologia cientifi camente 
falseada em razão da impossibilidade lógica das inferências indutivas, ou seja, 
é incorreto e injustifi cável o raciocínio a partir de um exemplo para se chegar 
à verdade da lei correspondente. Em segundo lugar, ao permitir a inclusão de 
hipóteses ah hoc às teorias, não somente o método indutivo distancia-se do 
conhecimento científi co – visto não aceitar o falseamento das teorias – como 
pode ser utilizado, no âmbito da pesquisa e da prática profi ssional, para a justifi -
cação e comprovação de teorias que divergem dos seus resultados na sociedade. 
Ou seja, o método indutivo, no Direito, poderia ajudar a consolidar uma (não) 
Ciência de caráter justifi cacionista e comprobatória. 

Agora, com relação ao pensamento de Descartes, conforme vimos ante-
riormente, ele se preocupou com a construção de um método que permitisse o 
avanço do conhecimento seguro sobre os fenômenos da natureza, intentando 
superar a fase do puro negativismo de todo o conhecimento. Com o objetivo 
de fazer progredir a ciência, ele vinculou-a a noção de verdade. Ainda assim, 
Descartes fundamentou uma fi losofi a de caráter metafísico, calcada na racionali-
dade do conhecimento refl exivo, visando à correção dos equívocos oriundos do 
conhecimento humano pelos sentidos, que fornecem o conhecimento de uma 
determinada realidade material baseada nas necessidades humanas. Daí que a 
racionalidade deveria partir dos princípios matemáticos, de sorte a aperfeiçoar 
a razão e a impedir a valoração dos sentidos no conhecimento. 

Tendo criado a hipótese do gênio maligno, Descartes construiu o pos-
tulado inicial da dúvida, que preceitua a certeza vinculada à dúvida, ou seja, o 
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simples fato de duvidarmos dos fenômenos e ideias nos induz à certeza de pen-
sarmos – a refl exão baseada na dúvida metódica. Mais do que isso, considerando 
que os seres humanos estão fadados a errarem em todos os momentos, Descartes 
também acreditou que o valor objetivo dos conhecimentos científi cos provém 
da necessidade da existência de um bom Deus68, que dota a todos igualmente 
de razão. Daí que a razão humana foi abstrata e essencialmente elevada a ul-
tima potência. E assim, cartesianamente, em todas as ideias humanas existe 
um fundamente de verdade – o Deus (Razão) impõe crer que todas as ideias 
racionais correspondem à realidade verdadeira.

Tendo concedido ênfase a racionalidade humana, o que Descarte preci-
samente fez foi desenvolver uma ideia na qual a refl exão introspectiva de um 
único ser humano, fundamentado no preceito de dúvida metódica, é capaz de 
elaborar todos os processos cognitivos que se impõe como verdade científi ca. 
Isso porque esse autor considera que as representações humanas advêm de uma 
coisa e/ou fenômeno que deve ser verdadeiro ou real. E assim, a verdade repousa 
sobre coisas simples e universais, tal como ocorre no reino da matemática e 
dos números que, construída sobre esses postulados e, sem o auxílio da expe-
riência empírica, apresenta uma indubitável precisão. Dessa forma deve ser o 
conhecimento cartesiano sobre os fenômenos da natureza.69 

Para continuarmos o raciocínio, devemos saber que o encadeamen-
to cartesiano é o seguinte70: se eu penso, eu existo, ainda que como um ser 
pensante, independentemente da existência de um mundo exterior71. Além 
disso, se eu preciso existir para pensar, podemos comprovar a existência de um 
mundo físico, no qual se situa o corpo que pensa. Quer dizer, para Descartes, 
a lógica é a seguinte: em razão de um fenômeno existir é que podemos ter a 
ideia desse fenômeno. Quer dizer, somente pensamos aquilo que de fato existe, 
ou seja, existe uma maneira de interpretação da realidade que limita a própria 
possibilidade de existir no mundo à representação e ideia do mundo. Em outras 
palavras, signifi ca que o ser existente deve ser capaz de discernir a verdade da 
falsidade por meio do crivo da racionalidade.

Por isso, conforme já afi rmamos, o pensamento cartesiano funda uma 
metodologia científi ca de caráter racionalista, baseada na ideia da essenciali-
dade e abstração do ser humano, dissociado da realidade material na qual ele 
está inserido. A verdade científi ca, portanto, provém do pensamento puro e 
abstrato. Em outras palavras, Descartes construiu uma metodologia racionalista 
de forte caráter idealista e universalista. No que tange ao idealismo, metodolo-
gicamente, o problema não se situa no âmbito da construção do conhecimento. 
Conforme a contemporânea epistemologia, o conhecimento por ser construído 
por meio da intuição, da paixão, etc. Contudo, deve haver a possibilidade de 
seu teste posterior. Ou seja, após construída, ainda que idealista, a teoria deve 
ser eventualmente testável. 

Fundamentada na ideia de razão universal, a metodologia de Descartes 
é tão frágil e contraditória cientifi camente quanto os conhecimentos humanos 
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sobre os fenômenos da natureza por ele criticados. E assim, conforme o discurso 
cartesiano, fundado em alicerces pouco fi rmes, a metodologia racionalista não 
pode gerar conhecimentos sólidos. O problema do universalismo justamente 
situa-se no fato de que ele é uma universalização. Ou seja, não existe uma ideia 
universal a priori, mas uma universalização de uma ideia particular, como bem 
afi rmou Descartes. 

Nesse sentido, apesar de sua importância, a utilização da epistemologia 
racional-idealista cartesiana se restringe à construção de teorias, mas, poste-
riormente, deve haver a utilização do método de tentativa e erro, um método 
dedutivo que permite o teste e a refutabilidade das teorias, para possibilitar o 
avanço do conhecimento científi co do saber do Direito. Sendo o saber do Di-
reito vinculado ao âmbito social, nenhum conhecimento pode ser considerado 
científi co – aproximar-se do ideal de verdade – se não comportar a possibilidade 
de teste (de ser falseado) para verifi car a sua correspondência ao âmbito social, 
a exemplo das teorias e seus resultados práticos (empíricos). 

A racionalidade dedutiva pressupõe, em suma, que a descoberta da 
verdade particular deriva de um fenômeno universal, ou seja, um raciocínio 
que parte da ideia do universal para checar a ideia do particular, estabele-
cendo os princípios e novos axiomas. Nesse sentido, quando afi rmamos que 
a dedução cartesiana distancia-se do ideal de verdade por não comportar 
a falsifi cação da verdade particular, confi gurando-se num encadeamento 
comprobatório, signifi ca que, conforme Hegenberg,72  quando deduzimos, 
nós realizamos “[...] diversas afi rmações, em sequencia, tomando por base 
o admitido, transformando, em casa fase, o que fi cou afi rmado, para, enfi m, 
atingir o alvo desejado”. 

Isto é, a racionalidade lógica dedutiva, baseada em silogismos, implica 
admitir uma verdade a priori – as proposições universais – que não é questionada 
(dogma) e que serve de premissa base para à verdade particular, que tampouco 
é questionada por se confi gurar no argumento ultimo do raciocínio. Trata-se, 
por conseguinte, de uma lógica comprobatória e não científi ca. 

E assim, conforme Bachelard,73 apesar de aparentemente divergente, 
ambas as metodologias, a cartesiana e a baconiana, cultuam a própria singu-
laridade e não possibilitam o avanço do conhecimento científi co do Direito. 
O que queremos dizer é que, idealmente desvinculado do social, é como se o 
jurídico existisse por si só e não gerasse efeitos concretos na sociedade, desne-
cessitando da análise de sua efi cácia e relação. 

Com isso, ao invés de demonstrar a necessidade científi ca da pesquisa 
jurídica partir de um problema, construir uma hipótese ou teoria explicativa e 
solucionadora desse problema, e testar para verifi car se ela subsiste e se detém 
fundamento empírico (relação com a realidade), o que o pensamento de Bacon 
e de Descartes faz é permitir (ou convalidar) um modelo de pesquisa jurídica 
que se inicie já com a verdade que se busca justifi car. 
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Daí que somente existiria, na pesquisa do Direito, uma busca de pensa-
mentos e teorias que convirjam com tal posicionamento (a verdade a priori), 
para a sua resistência. Nesse sentido, a pesquisa do Direito não possuiria ca-
ráter de cientifi cidade por confi gurar-se numa pesquisa parecerística, de forte 
apelo comprobatório, própria da prática profi ssional do Direito. Em última 
instância, isso implica afi rmar que a utilização de ambas as teorias pode servir 
para justifi car a pseudociência do direito hoje produzida na academia, e que 
de ciência nada possui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo teve por objeto as metodologias construídas por Bacon e Des-
cartes, ou seja, a epistemologia empirista e a racionalista. O objetivo principal 
deste artigo foi a análise crítica das epistemologias de Bacon – empirista – e de 
Descartes – racionalista – e de seus critérios de cientifi cidade, para averiguar 
a possibilidade da sua utilização como um critério de demarcação entre o que 
é Ciência do Direito e o que não o é, assim como se permitem o seu uso para 
a realização de uma pesquisa científi ca do Direito. 

Bacon foi considerado o pai da ciência moderna, em virtude de ter fun-
dado os alicerces do desenvolvimento da ciência. Contudo, hoje em dia, prin-
cipalmente no âmbito do Direito, devemos ter certa cautela em sua utilização. 
Isso porque, em ultima instância, a teoria baconiana, ao permitir a inclusão 
de hipóteses ah hoc às teorias, não somente se afasta do ideal de verdade e 
do conhecimento científi co – visto não aceitar o falseamento das teorias – 
como pode ser utilizado, no âmbito da pesquisa e da prática profi ssional, para 
a justifi cação e comprovação de teorias que divergem dos seus resultados na 
sociedade. Ou seja, o método indutivo, no Direito, poderia ajudar a consolidar 
uma (não) Ciência de caráter justifi cacionista e comprobatório, fundamentado 
no conhecia via percepções sensíveis. 

Por sua vez, a utilização do idealismo racionalista cartesiano tampouco 
nos permite avançar no conhecimento científi co do Direito. Quer dizer, não 
nos permite a resolução dos problemas concretos. Tendo concedido ênfase a 
racionalidade humana, o que Descarte precisamente fez foi desenvolver uma 
ideia na qual a refl exão introspectiva de um único ser humano, fundamentado 
no preceito de dúvida metódica, é capaz de elaborar todos os processos cogni-
tivos que se impõe como verdade científi ca. Além disso, a lógica cartesiana, 
baseada na ideia de que somente pensamos um fenômeno em razão de ele existir 
no mundo, impõe a verdade a partir de uma refl exão racional e idealista do ser 
humano, sem qualquer base empírica. 

Em outras palavras, Descartes construiu uma metodologia racionalista 
de forte caráter idealista e universalista. E assim, separado da possibilidade de 
teste empírico, o idealismo cartesiano se distancia da noção de verdade cien-
tífi ca. Quer dizer, uma metodologia que detém hipóteses construídas por meio 
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de uma concepção idealista e que não comportam a possibilidade de teste e de 
refutação. Daí que a epistemologia racional-idealista cartesiana, baseada numa 
lógica comprobatória, não permite um avanço do conhecimento científi co do 
saber do Direito. 

E assim, conforme Bachelard,74 apesar de aparentemente divergente, 
ambas as metodologias, a cartesiana e a baconiana, cultuam a própria singu-
laridade e não possibilitam o avanço do conhecimento científi co do Direito. 
O que queremos dizer é que, idealmente desvinculado do social, é como se o 
jurídico existisse por si só e não gerasse efeitos concretos na sociedade, desne-
cessitando da análise de sua efi cácia e relação. 

Com isso, ao invés de demonstrar a necessidade científi ca da pesquisa 
jurídica partir de um problema, construir uma hipótese ou teoria explicativa e 
solucionadora desse problema, e testar para verifi car se ela subsiste e se detém 
fundamento empírico (relação com a realidade), o que o pensamento de Bacon 
e de Descartes faz é permitir (ou convalidar) um modelo de pesquisa jurídica 
que se inicie já com uma verdade que baste justifi car. 

Daí que somente existiria, na pesquisa do Direito, uma busca de opiniões 
e teorias que convirjam com tal posicionamento (a verdade a priori), para a 
sua manutenção. Nesse sentido, a pesquisa do Direito não possuiria nenhum 
caráter de cientifi cidade, por confi gurar-se uma pesquisa parecerística, de forte 
apelo comprobatório, própria da prática profi ssional do Direito. Em última 
instância, isso implica afi rmar que a utilização de ambas as teorias pode servir 
para justifi car a pseudociência do direito hoje produzida na academia, e que 
de ciência nada possui.
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JURIDICAL EPISTEMOLOGY: THE DIALOGUE 
BETWEEN BACON’S EMPIRIC THEORY AND 
DESCARTES’ RATIONALISM

ABSTRACT

This article focuses on Bacon and Descartes’ epistemology. 
The work aims to investigate the methodologies built 
by Bacon and Descartes, ie, the rationalist and empiric’s 
epistemology in order to investigate the possibility of 
their use for the advancement of knowledge in scientifi c 
research of the law. Thus, in the fi rst place, we focused 
on Bacon’s methodology, in order to understand the 
knowledge through experimentation. After we focused 
on the analysis of Descartes’ methodology, in order to 
explain the rational knowledge, based on the universal 
and idealistic criteria. Finally, we analyzed critically 
both their epistemology and scientifi c criteria, typical 
of the seventeenth century, as well as examined the 
possibility of using the methodology and the methods of 
research, for scientifi c juridical research. That is, if the 
empiric and rationalist epistemologies allow us, now a 
days, its use as a criterion of demarcation between what 
is science of law and what is not, as well as is it allow us 
a scientifi c research of law. 

Key-words: Juridical Knowledge. Juridical Metodology. 
Juridical Epistemology. Science of Law. Juridical 
Science. Empirism. Racionalism. Francis Bacon. René 
Descartes. 
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RESUMO

Nenhuma sociedade que se negue a enfrentar criticamente 
seu passado pode garantir a aplicação futura de tais valores, 
levando à vitimização permanente dos que sofreram a vio-
lência e de seus familiares. O enfrentamento das questões 
relacionadas à memória e à verdade tem demonstrado uma 
necessidade premente de punição dos infratores sobre todos os 
outros aspectos da justiça de transição, de modo que é preciso 
enfrentar a questão sob outro enfoque. No presente estudo, 
com o objetivo de estudar a memória e a verdade como direito 
fundamental, foi utilizada pesquisa bibliográfi ca, no contexto 
brasileiro e no direito comparado. O presente estudo se justifi ca, 
tendo em vista que o processo de transição nacional tem sido 
constantemente postergado e relegado ao esquecimento, com 
base na “pseudo-anistia”.

Palavras-chave: Memória. Verdade. Direito Fundamental. 
“Pseudo-anistia”.

INTRODUÇÃO

Pode-se defi nir “transição” como o momento de transformação política 
em uma sociedade, no qual os agentes que exercem o poder de maneira au-
toritária aceitam abandoná-lo e dar lugar à legitimidade democrática.1 Neste 
contexto, o termo “Justiça de Transição”, desenvolvido a partir da segunda 
metade do Século XX, deve ser entendido como “[...] um conjunto de medidas 
com a fi nalidade de reparação, reconstrução e prevenção”.2

* Professor da Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul. Doutorando em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (Bauru-SP). <ma-
rio.calil@yahoo.com.br>.
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De acordo com o Conselho de Segurança da ONU, os países que passam 
pela transição devem cumprir determinadas etapas para atingir uma modifi -
cação política voltada à democracia e aos direitos humanos. Apesar de ser 
permitido a cada país buscar o seu próprio regime de transição, três tarefas são 
imprescindíveis: a) a adoção de medidas de prevenção às violações aos direitos 
humanos; b) o oferecimento de mecanismos que permitam a elucidação de 
situações de violência; c) um aparato legal que possibilite a responsabilização 
dos perpetradores de violações aos direitos humanos; e d) a reparação material 
e simbólica das vítimas.3

Referidos mecanismos, apesar da possibilidade de funcionarem em se-
parado,4 se retroalimentam. A punição dos infratores não é bastante para que 
se garanta o direito à memória e à verdade, do mesmo modo que as medidas 
preventivas não garantem a reparação das vítimas. A (re)construção da demo-
cracia exige mobilização geral, a promoção de uma série de valores específi cos e 
uma prática diversifi cada, que demanda uma transformação de índole cultural.5 

Nenhuma sociedade que se negue a enfrentar criticamente seu passado 
pode garantir a aplicação futura de tais valores, levando à vitimização perma-
nente dos que sofreram a violência e de seus familiares.6 O enfrentamento das 
questões relacionadas ao direito à memória e à verdade tem demonstrado uma 
necessidade premente de punição dos infratores sobre todos os outros aspectos 
da justiça de transição, de modo que é preciso enfrentar a questão sob outro 
enfoque, de modo que se faz útil o estudo dos próprios conceitos de “memória” 
e “verdade” no contexto de uma transição democrática baseada nos direitos 
humanos e a efi cácia resultante dos procedimentos atualmente utilizados para 
sua concretização.

No presente estudo foi utilizada pesquisa bibliográfi ca em trabalhos que 
fazem referência à verdade, à memória e à Justiça de Transição no contexto 
brasileiro e no direito comparado. O presente estudo se justifi ca, social e 
cientifi camente, tendo em vista que o processo de transição nacional tem sido 
constantemente postergado e relegado ao esquecimento, com base na “pseudo-
-anistia” que apenas prosperou nos estreitos limites do direito positivo, tendo 
se esquecido vários outros aspectos (jurídicos e sociais) dignos de relevo no 
contexto da transição.

1 DIREITO HUMANO-FUNDAMENTAL À VERDADE (?)

Antes de defi nir o que seria o “direito humano-fundamental à verdade”, 
algumas considerações de ordem conceitual acerca do tema devem ser feitas. 
Neste sentido, importante questionamento é efetuado por Dimitri Dimoulis: 
“O que signifi ca o ‘direito à verdade’? É um direito no sentido jurídico, judicial-
mente exigível? Ou o termo é usado de maneira retórica, para indicar anseios 
de determinados grupos sociais, tal como alguém invoca o ‘direito de ser fe-
liz’?”.7 Afi rma o autor que existem correntes que defendem a existência de um 
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direitos fundamental à verdade por interpretação extensiva de “[...] princípios 
constitucionais de baixíssima densidade normativa, tais como a democracia 
e a dignidade humana, assim como mediante generalização do conteúdo de 
normas pontuais”. Dimoulis coloca ainda que o fato de haver um direito à for-
mação e manifestação livre do pensamento não necessariamente corresponde 
a um “direito à verdade”, pois tais liberdades podem ser exercidas sem exame 
de veracidade ou necessidade de comprovação de cada posicionamento, sob 
pena se ter não um direito à livre expressão, mas um dever de professar uma 
“verdade estatal”.8

E complementa, afi rmando que a menção a um direito à verdade sugere a 
criação de um “[...] direito social à prestação estatal da verdade histórica”, não 
proclamado pelas Constituições e apresenta várias contradições conceituais, 
pois exigir que o Estado adote “verdades ofi ciais”, mesmo com a inegável infl u-
ência do discurso das autoridades na formação das “memórias coletivas”, viola 
o imperativo de neutralidade estatal diante dos pensamentos individuais, de 
forma que: “[...] se existe um direito fundamental nesse contexto, esse é o direito 
‘à não verdade’, no sentido do dever de abstenção do Estado, a quem não cabe 
avaliar opiniões de pessoas e grupos ou fazer proselitismo a crenças ofi ciais”.9

Em sentido oposto, Luis Alberto Guerrero afi rma a possibilidade de se 
reconhecer novos direitos como fundamentais, mesmo que não expressos, por 
intermédio da interpretação de outros direitos já expressos, fórmula utilizada 
pelo Tribunal Constitucional do Peru para retirar os princípios da proibição da 
reformatio in pejus e do non bis in idem da cláusula do Devido Processo Legal.10 
Neste diapasão, a referida Corte decidiu que o direito fundamental à verdade 
se relaciona à dignidade da pessoa, ao Estado democrático de Direito e à forma 
republicana de governo, e consiste no direito da nação a conhecer os fatos ou 
acontecimentos provocados pelas múltiplas formas de violência estatal e não 
estatal e no conhecimento das circunstâncias em que se cometeram as violações 
aos direitos humanos. Trata-se de um direito permanente, mesmo que haja 
transcorrido muito tempo desde os fatos visados, de modo que as infrações são 
imprescritíveis.11

De acordo com Rui Samuel Espíndola, para que se possam considerar 
princípios constitucionais não escritos como parte de um bloco de constitu-
cionalidade, estes devem ser princípios densifi cáveis por meio de princípios 
fi rmados positivamente.12 A Constituição de 1988 fi rma a dignidade humana 
e a democracia como princípios expressos que, longe de serem simplesmente 
princípios abstratos e programáticos, são diretrizes hermenêuticas que devem 
guiar a interpretação das diversas normas constitucionais ou legais. Aliás, a 
informação quanto à densidade normativa dos princípios constitucionais apenas 
corrobora a possibilidade de sua interpretação ampliativa.

Segundo Robert Alexy, “[...] princípios são normas que ordenam que 
algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas 
e fáticas existentes”.13 Desta forma, se a densifi cação de um princípio depende 
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de condições de concretização (fáticas e jurídicas), a afi rmação de sua baixa 
densidade normativa não pode simplesmente levar à impossibilidade de inter-
pretações que conduzam à constatação de outros princípios não escritos. 

Para Juan Méndez, o direito à verdade é um princípio emergente do direi-
to internacional dos direitos humanos.14-15 que formata o dever estatal de lidar 
com o passado e de investigar e perseguir os autores de violações aos direitos 
humanos,16 obrigações que vinculam as instituições internas encarregadas de 
efetivar o Estado de Direito. Na realidade, para Méndez, o direito à verdade, 
ao contrário do pensamento de Dimoulis, é parte integrante da liberdade de 
expressão, vinculado ao direito à informação em posse do Estado.17

Ademais, a questão do “relativismo histórico” encontra a seguinte 
resposta:

[...] es posible destacar la falácia de intentar zanjar intepretaciones 
de acontecimientos históricos por ésta o por cualquier outra via. 
La naturaleza misma de los acontecimientos históricos es que se 
prestan siempre a interpretaciones encontradas. Ni las Comisio-
nes de la Verdad ni los procesos penales deben aspirar a hacer más 
que lo que pueden hacer efi cazmente: establecer uma base fáctica 
innegable sobre la cual pueda luego avanzar com mayor precisión 
em las distintas interpretaciones de la historia. Al establecer los 
hechos de esta manera solemne y ofi cial, la sociedad le dice a las 
víctimas que su padecimiento no há pasado desapercebido y que 
se lo conoce y se lo reconoce com la intención de contribuir a 
evitar que se repita em el futuro.18

O mundo dos fatos não é redutível à estreita bitola da lei. Uma Cons-
tituição que tende a “reformar” as premissas jurídicas de uma sociedade não 
pode servir de embasamento para teses que neguem uma mácula histórica tão 
profunda quanto um regime ditatorial que tenha vitimado milhares de pessoas 
apenas com base em premissas interpretativas procedimentais do conceito de 
verdade de modo que não há meramente que se falar em um direito à opinião e 
à expressão; são fatos que marcaram a história do país e moldaram as estruturas 
sociais de um modo já incompatível com diversas premissas constitucionais.

Negar a uma pessoa que foi vítima de um regime opressor a possibilidade 
do reconhecimento de sua dor é, sim, macular sua dignidade irremediavelmente. 
Deste modo, nem mesmo é necessário discutir a possibilidade de “extração” de 
um princípio não escrito de outros princípios escritos, pois a falta de ação em 
si já confi gura uma infração evidente. Aliás, não se trata de um “direito social 
à verdade estatal”; trata-se do reconhecimento da necessidade de colocação de 
mecanismos aptos a encontrar premissas mínimas de investigação, de modo a 
evidenciar um conjunto de acontecimentos grotescos cuja ocorrência a própria 
história retrata.

Não é uma questão de opinião ou de embase de opiniões ou mesmo de o 
Estado assumir uma opinião compatível ou distinta. Necessita-se do reconheci-
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mento de fatos que confi guraram infrações aos direitos humanos. Não há opinião 
(ofi cial ou não) que se sobreponha ao reconhecimento da natureza dos eventos 
investigados, de modo a permitir uma construção de uma memória da ditadura.

2 PROCEDIMENTOS PARA ALCANÇAR A VERDADE

Em um Estado em transição, a “descoberta” da verdade encoberta sob 
a “racionalidade” implantada pelo regime anterior é importante por diversos 
aspectos. Portanto, devendo ser encontrado, inicialmente, um procedimento 
“racional” para sua aceitação no meio social. Referido procedimento, além do 
foco individual da punição de criminosos e de reparação das vítimas também 
deve se focar na informação e publicidade dos fatos. É uma tarefa tão difícil 
quanto a própria restauração da eqüidade após o período de opressão, de modo 
que os diversos procedimentos devem ser considerados em tal equação, mesmo 
se não resultarem em condenações criminais.19

Os procedimentos de “busca” da verdade nos países em de transição 
podem até mesmo determinar a “natureza” da verdade que se procura, a de-
pender dos objetivos de tal busca. O processo penal tem um objetivo diferente 
do procedimento de investigação de desaparecimentos, de modo que cada um 
deles se amolda a cada objetivo especifi camente, tornando-se necessário o 
estudo dos procedimentos, individualmente.  

2.1 A verdade pelo Processo Penal (?)

Parte da doutrina nacional parte da idéia de que “verdade” na Justiça de 
Transição por meio do processo penal nada mais é do que uma hipostasiação20 
dos conceitos discutidos, em decorrência da própria confi guração do processo, 
mais preocupado com uma decisão “segura” e “célere” e, em especial, pela 
valoração defi nitiva das provas pelo juiz, o que deturparia boa parte dos ob-
jetivos de um processo de transição.21 O processo penal, centrado na questão 
individual, apenas admite fatos legalmente classifi cáveis, retirando o discurso 
de outras áreas.22 

Além disso, a relação entre as necessidades de elucidação da verdade e 
de punição é confl ituosa: enquanto a investigação histórica e a divulgação dos 
resultados é moralmente auto-justifi cável, o procedimento criminal nesta seara 
carece de justifi cações mais depuradas.23 O processo penal apenas se demonstra 
como manifestação de poder, não podendo ser considerado o foro adequado 
para a busca da verdade no contexto da transição, pois: “Se a idéia de verdade 
se une à possibilidade de reconstrução de violência, parece claro que o processo 
penal, ele mesmo, por sua estrutura opressora, a desfi gurar as possibilidades de 
diálogo, não é o lugar dessa reconstrução”.24

É difícil (ou mesmo impossível), em um tribunal, a existência de “pres-
tação de contas” (accountability) para além dos indivíduos envolvidos no julga-
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mento.25 Apesar da publicidade eventualmente conferida aos procedimentos, a 
tendência é que a audiência seja restrita, dependendo o tribunal de mediadores 
como a mídia e os livros de história26 para conseguir atingir um espectro mais 
amplo.27 Assumir que a punição dos agentes da repressão evitaria o retorno 
ao autoritarismo superestima a capacidade do direito, além do fato de não se 
poder determinar o quanto a força simbólica da pena pode contribuir para o 
esclarecimento da verdade.28 Desse modo, de acordo com Nilo Batista:

Resgatar a memória dos heróis brasileiros imolados na resistência 
armada à ditadura (memória integrada, sim, pela identidade de 
seus verdugos) e recuperar, quando for o caso, seus restos mortais 
para um panteão cujo marco Niemeyer já desenhou envolve um 
complexo de direitos, nenhum deles concretizável através do 
processo penal.29

É inegável que a criação de mecanismos voltados à punição dos perpe-
tradores das infrações aos direitos humanos é uma das premissas da justiça de 
transição. Porém, a verdade que se pode atingir por meio do processo penal 
deve buscar a apuração das infrações e a sua imputabilidade aos réus. Trata-se 
de uma verdade individualizada, contextualizada, que deve seguir rigorosos 
ditames procedimentais, sob o risco da criação de tribunais de exceção, ações 
policialescas e decisões injustas. Tais requisitos são inescapáveis, sob pena de, 
na tentativa de se reformular um Estado para a democracia, sejam negados 
direitos aos acusados do mesmo modo que se negaram direitos às vítimas do 
regime ditatorial, o que espelharia falta de coerência e de respeito aos valores 
pregados pelo regime que se pretende democrático.

Não se trata o direito à memória e à verdade de uma alternativa ao di-
reito de investigar, processar e castigar;30 trata-se, a fi nal, de um dever jurídico, 
sendo que impede a existência de leis de anistia que proíbam a investigação 
da verdade sobre as violações e derrogação ou mesmo suspensão dos direitos 
próprios do contexto transitório. Deste modo, é certo afi rmar que a verdade 
por meio do processo penal se distancia conceitualmente do que se pretende 
por “direito à memória à verdade”. O processamento com fi nalidade punitiva 
não é uma etapa dispensável na transição, mas por meio dele não se atinge a 
amplitude que o direito à memória e à verdade demanda.

2.2. Os Projetos da Verdade: comissões de verdade e unoffi cial truth projects 
(UTPs).

Mesmo que o processo judicial demonstre parca utilidade na busca da 
verdade no processo de transição coletivamente considerado, outros meios se 
mostram úteis, especialmente no que tange à divulgação das infrações, que atu-
am, inclusive, como “sanção vexatória”, 31-32 a exemplo dos chamados “projetos 
da verdade”,33 que podem ser classifi cados entre projetos ofi ciais (Comissões 
da verdade) e não ofi ciais (UTPs). 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 155

A Memória E A Verdade Como Direitos Fundamentais:
A questão da transição para o estado constitucional

As comissões da verdade são organismos de investigação criados para 
ajudar as sociedades em transição política a enfrentar criticamente o passado, 
superar as crises e os traumas gerados pela violência, evitar a repetição dos fatos, 
abrir a possibilidade de reivindicar a memória das vítimas, propor reparações, 
impedir os perpetradores das violações aos direitos humanos de seguir em suas 
funções políticas e ajudar a despertar a sociedade para a realidade que não se 
quis enxergar no momento devido, de modo a que se possa avançar na recons-
trução da democracia e do Estado de Direito. “Asi pues, el reconocimiento de la 
verdad total, dura, compleja, libre de maquilajes, es la tarea fundamental de uma 
comisión de la verdad”.34

Esse “reconhecimento ofi cial” é importante tanto por ser valor simbólico 
quanto pelos efeitos práticos, pois, na maioria dos casos, as comissões têm estado 
conectadas com outras estratégias de transição, como persecução das violações 
ou crimes de guerra ou com a reforma institucional.35 Por se focarem nas vítimas 
ao invés da análise dos fatos e de sua relação causal com o acusado, referidas ações são 
benéfi cas sob o aspecto psicológico ao promoverem alívio dos traumas causados pela 
violência, de modo que não podem ser ignorados os efeitos catárticos e expurgatórios 
que os achados de uma comissão podem gerar na sociedade.36 

Além das comissões da verdade ofi ciais, existem também projetos de 
verdade não ofi ciais (Unoffi cial Truth Projects), que se relacionam basicamen-
te de três formas com os projetos ofi ciais: primeiro, podem ser substitutos das 
Comissões ofi ciais, em especial nos países nos quais ainda não foi instalado 
referido programa37; segundo, podem ser precursores de uma Comissão da 
Verdade ofi cial; ou, terceiro, os projetos podem ser complementares entre si.38 
Apesar de sua importância, para Mark Freeman e Priscila Hayner, os projetos 
não governamentais carecem de importantes atributos das comissões ofi ciais, 
como poderes de investigação, acesso a arquivos governamentais, imunidade 
pessoal e o compromisso de implementação de suas recomendações fi nais.39 
Desse modo, justifi ca-se a afi rmação de que os projetos e as Comissões ofi ciais 
tendem a produzir subsídios para uma narrativa da “história ofi cial” da nação, 
tendo em conta que sua posição se arvora em uma “versão autorizada” dos fatos 
ocorridos durante o período sob exame.

Em alguns casos, todavia, os atores sociais civis podem estar mais pre-
parados do que o governo para organizar tais esforços de busca da verdade, 
especialmente em países ainda em confl ito ou recém saídos de situações tota-
litárias.40 Assim, o trabalho dos “projetos da verdade”, ofi ciais ou não, é o de 
esclarecer e de informar ou, como prefere Louis Bickford:

Both kinds of efforts seek to provide some form of public acknowl-
edgement concerning past abuses. The move from knowledge (that 
people know about what happened) to acknowledgement (that fellow 
citizens publicly recognize what happened) is one of the most important 
potential effects of an offi cial truth commission.41
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Essa passagem do “conhecimento” ao “reconhecimento”, como exposto 
por Bickford, demonstra as vantagens dos projetos da verdade sobre o processo 
penal no que concerne ao direito à memória e à verdade de forma clara. A 
experiência das Comissões mostra que, apesar das diferenças, as “verdades” 
judicial e sócio-histórica são complementares, sendo que a primeira busca de-
monstrar a existência dos crimes, estabelecer responsabilidade e identifi cas as 
vítimas, e a segunda permite conhecer o processo social, econômico, cultural 
e institucional que subjaz e explica o confl ito.42

Enquanto método de investigação voltado à memória, os projetos da 
verdade realizam a dimensão coletiva do direito à memória e à verdade de forma 
privilegiada se comparados à justiça penal. A demonstração generalizada dos 
acontecimentos no contexto histórico (e não individual) contribui qualifi ca-
damente para a cristalização das memórias da ditadura. 

3 O MODELO AFRICANO DE TRANSIÇÃO E O DIREITO À ME-
MÓRIA E À VERDADE

Cada sociedade determina sua própria forma de lidar com um regime 
violento. Em diversos países da America Central e do Sul, porém, há uma 
tradição de impunidade e esquecimento. Na Guatemala, Peru e Colômbia, 
as cortes militares se recusavam a condenar ofi ciais acusados de violações aos 
direitos humanos, sendo que muitos, ao contrário, foram promovidos.43 Um 
exemplo é o que ocorre no Brasil. A defesa dos direitos humanos ainda não 
criou raízes na sociedade brasileira, ainda se encontrando pessoas que exaltam 
a violência perpetrada pelos órgãos de segurança estatal. É nesse contexto que 
uma comissão de verdade no Brasil não diz respeito somente ao passado, mas à 
construção de um futuro em que o Estado de Direito exista de fato e a violência 
estatal passe a ser realmente abominada.44 

Não é de se estranhar que o Brasil seja o país que, desde o início da tran-
sição, demonstrou maior declínio nas práticas de direitos humanos.45 Afi nal, 
“[...] esquecer já se tornou tradição no país que não pune nem perdoa”.46 Um 
país que buscou, por ocasião de seu processo de transição, mais do que punir 
os culpados, reabilitar as vítimas e reinventar a sociabilidade, sem intenção de 
pena, foi a África do Sul. No caso sul-africano, os direitos humanos constituíram 
um projeto de futuro, não um ajuste de contas com o passado; buscava-se, sim, 
“[...] uma imagem do que deveria ter sido”.47 

A retórica da Comissão da Verdade e Conciliação da África do Sul 
centrava-se na criação de uma cultura de direitos humanos, pressupondo-se 
que a escolha por um dos lados do Apartheid reproduziria a lógica excludente 
do antigo regime, de modo a voltar a investigação do passado apenas à de pro-
dução da memória social.48 Todavia, o modelo de transição da África do Sul 
não escapa de críticas. De acordo com Alexander Boraine:
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While the South African amnesty model has been described as 
the most “sophisticated amnesty undertaken in modern times, if 
not in any time, for acts that constitute violations of fundamental 
international human rights”, it has nevertheless been the subject of 
considerable debate; there are those who, while recognizing the uni-
queness of the South African approach, still have reservations, still 
have reservations about whether or not prosecutions would have been 
the better course of action. Even those who acknowledge that South 
Africa made the correct decision do so with a measure of reluctance, 
largely, I think, because they are nervous that other societies may 
want to follow our example.49

É evidente que a persecução penal pode ser necessária em casos mais 
graves, mas não deve ser o único caminho a ser seguido, o que se vislumbra 
do exemplo da África do Sul. Porém, trata-se de um modelo voltado ao 
esquecimento do passado de infrações aos direitos humanos, que pode ser 
prejudicial em diversos aspectos. De acordo com Michael Pollak, ainda 
que os opressores acreditem que “o tempo trabalho a seu favor” e que “o 
esquecimento e o perdão se instalam com o tempo”, muitas vezes se chegou à 
conclusão de que “[...] o intervalo pode contribuir para reforçar a amargura, 
o ressentimento e o ódio dos dominados, que se exprimem então com os 
gritos da contraviolência”.50

Em segundo lugar, de acordo com Dimitri Dimoulis, a experiência da 
África do Sul, mostrou que a adoção do modelo da verdade não teve êxito e a 
fi nalidade de conciliação não foi alcançada, pois se mostrou impossível con-
vencer várias facções não somente de que estão equivocadas, mas que existe 
apenas uma verdade sobre o país: aquela apresentada “[...] por uma Comissão 
de duvidosa legitimidade”.51 Além disso, não é correto forçar os familiares das 
vítimas à reconciliação com os culpáveis pela desaparição de seus entes queri-
dos, antes que estes tenham confessado as práticas atentatórias e pago por seus 
crimes, pois é natural que os familiares se liguem a tais memórias e se mante-
nham fi eis a eles, não às estratégias de reconciliação e transição impostas por 
Comissões de Conciliação, o que para eles, pode confi gurar um ato de traição 
aos entes queridos desaparecidos. 52-53

A reconciliação forçada, mesmo que imbuída da “retórica do perdão e 
recomeço” com base nos direitos humanos não apaga o passado de violência. O 
principal problema que se identifi ca em um modelo de transição com base no 
esquecimento das violações aos direitos humanos é justamente o fato de não 
haver o reconhecimento e a crítica a tais eventos, de modo que fi ca prejudicada 
a prevenção a novas infrações, o que pode resultar em uma reestruturação frágil 
das instituições para a democracia e mesmo para os direitos humanos. Uma 
coisa é perdoar os crimes; algo completamente diferente é riscar da história um 
contexto de violência vivido por toda uma nação. Não se forma uma cultura 
democrática com base no esquecimento.
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4 CONSTRUÇÃO DA VERDADE PELA MEMÓRIA COLETIVA

A memória coletiva, no contexto da transição, deve ser analisada no que 
concerne à formação e cristalização da verdade no contexto social.54 De acordo 
com Michael Pollak, a problemática da memória coletiva não é mais o de lidar 
com os fatos sociais como coisas, “[...] mas de analisar como os fatos sociais se 
tornam coisas, como e por quem eles são solidifi cados e dotados de duração 
e estabilidade”.55 Pollak utiliza o exemplo do processo de “destalinização” na 
URSS56 pela verdade em disputa, fenômeno conceituado como: 

“[...] irrupção de ressentimentos acumulados no tempo e de uma 
memória da dominação e de sofrimentos que jamais puderam 
se exprimir publicamente”, ou seja, a eclosão de uma “memória 
proibida”, que passa a ocupar toda a cena cultural e todos os 
setores da comunicação.57

Contextualizando-se tais premissas ao problema da memória e da verdade 
na justiça de transição, na falta de reconhecimento “ofi cial” das violações aos 
direitos humanos, a transmissão das memórias clandestinas e inaudíveis resta 
intacta até o dia em que elas possam invadir o espaço público “[...] e passar do 
‘não-dito’ à contestação e à reivindicação”, pois a passagem da memória sub-
terrânea à ofi cial não se pode construir de forma arbitrária, mas, sim, mediante 
um intenso trabalho de organização:

[...] as memórias coletivas impostas e defendidas por um traba-
lho especializado de enquadramento, sem serem o único fator 
aglutinador, são certamente um ingrediente importante para a 
perenidade do tecido social e das estruturas institucionais de uma 
sociedade. Assim, o denominador comum de todas essas memó-
rias, mas também as tensões entre elas, intervêm na defi nição 
do consenso social e dos confl itos num determinado momento 
conjuntural. Mas nenhum grupo social, nenhuma instituição, 
por mais estáveis e sólidos que possam parecer, têm sua pereni-
dade assegurada. Sua memória, contudo, pode sobreviver a seu 
desaparecimento, assumindo em geral a forma de um mito que, 
por não poder se ancorar na realidade política do momento, 
alimenta-se de referências culturais, literárias ou religiosas. O 
passado longínquo pode então se tornar promessa de futuro e, às 
vezes, desafi o lançado à ordem estabelecida.58 

Assim, não somente da “verdade estatal” é composta a memória coletiva, 
de modo que outros elementos devem ser levados em conta na sua construção. 
A junção e o confl ito entre as várias memórias é que leva à sua construção. Na 
transição brasileira, é essa inversão proposta por Pollak que se deve buscar, pois, 
a partir da “[...] ‘desracionalização’ do ideário estatal pela eclosão da revolta e 
a derrocada formal da opressão, carece o país, ainda, da cristalização das me-
mórias ainda ocultas das violações aos direitos humanos no discurso estatal, 
de modo a converter as memórias marginais em memórias coletivas.”.59 Para 
Louis Savelsberg, a: “[...] ‘caixa preta’ que encadeia o processo causal entre as 
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respostas institucionais às ofensas humanitárias aos direitos humanos, de um 
lado, e as resultantes futuras, de outro, ainda não foi aberta o sufi ciente para 
que se possa ver e entender claramente seu conteúdo”.60

A construção da memória coletiva deve ser tida como função importante 
- inclusive para o processo penal, o castigo e a dissuasão - todavia, tendo em 
mente que cada tipo de instituição tende historicamente a operar de acordo 
com um conjunto de regras próprio, cada um com suas próprias seletividades. 
Assim, alguns discursos se identifi cam mais com a linguagem jurídica do que 
outras, compatíveis, por exemplo, com o discurso jurídico.61

Para uma compatibilização dos discursos, em prol da formação de uma 
memória coletiva, Savelsberg propõe: Para isso, quatro tarefas se impõem de 
imediato: primeiro, precisamos reconstruir as diversas narrativas sobre atro-
cidades e violações os direitos humanos de acordo com sua constituição nas 
diferentes esferas institucionais; segundo, devemos examinar os modos pelos 
quais essas narrativas são difundidas por mediadores como mídia e livros di-
dáticos utilizados em instituições educacionais; terceiro, precisamos entender 
como essas narrativas mediadas afetam a memória coletiva conforme vão se 
assentando nas mentes dos indivíduos da sociedade; por último, a pesquisa 
futura precisa prestar atenção a como exatamente os diferentes tipos de me-
mórias coletivas de injustiças passadas afetam a ação futura de distintos grupos, 
seja incrementado, seja desestimulado, seja mesmo estancando ciclos de ódio 
e violência.62

Assim, não apenas de processos criminais ou de projetos da verdade se 
compõe a justiça de transição. O “direito à memória e à verdade” está além 
do direito a indenizações ou ao processo penal dos torturadores; isso apenas 
uma parte do processo. “As quatro tarefas propostas por Savelsberg espelham 
o início de um processo real de modifi cação estrutural dos ideais de um Estado 
que se pretenda a qualquer tempo democrático, a partir da idéia de direitos 
humanos”.63 Para tanto, é necessário analisar a idéia de transição sob o para-
digma do Estado Constitucional.

5 ESTADO CONSTITUCIONAL, MEMÓRIA E CULTURA

A transição brasileira representa mais do que apenas uma modifi cação 
de paradigmas jurídicos e políticos. A promulgação da Constituição Federal de 
1988 foi apenas o primeiro passo no processo de (re)democratização. “Antes de 
se poder falar que a Carta Política conforma a sociedade rumo à superação dos 
traumas de violação aos direitos humanos é necessário examinar o quanto uma 
nova ordem constitucional pode infl uenciar uma sociedade rumo a uma cultura 
de direitos humanos”.64 De acordo com Bernardo Maranhão e Mateus Pereira:

A busca por justiça no que tange às transições políticas carrega, do 
passado, o peso dos crimes e traumas sofridos. Para o futuro, carrega 
o peso da responsabilidade perante os projetos da coletividade, 
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o compromisso com o direito das vítimas e das futuras gerações. 
Encontram-se engajados, portanto, memória, identidade e projeto, 
num equilíbrio instável. Essa busca por justiça, equilibrada numa 
ponte especialmente frágil entre passado e futuro, envolve certa-
mente um olhar apreensivo ou esperançoso para o porvir, mas se 
traduz, sobretudo, numa mirada para trás, num ato de memória. 
Afi nal, a memória, isto é, o vivido e o aprendido, são o substrato a 
partir do qual irão se constituir identidades e projetos.65

A verdade na transição deve encerrar - não esquecer - o passado, 
concentrando-se nas funções do Estado para o futuro, “[...] de maneira que 
não seja conexa à violência que se busca transcender, ou seja, deve buscar a 
descontinuidade entre a violência pretérita e as novas tarefas democráticas”.66 
Neste sentido, o trabalho da memória é maior do que os das comissões e de 
outros organismos produtores de verdade,67 justamente por ser indissociável 
da organização social da vida.68 Dessa forma:

A busca da verdade no sentido de reformulação da memória 
coletiva é o que dará o tom em relação a todas as outras estra-
tégias de transição, no que concerne à reparação das vítimas e 
seus familiares, aos procedimentos judiciais e mesmo às reformas 
institucionais visando à democracia.69

Em uma modifi cação tão radical de paradigma, o Estado Constitucional 
é uma consequência cultural, sendo que a função da Constituição se vincula ao 
trabalho de produção de identidades plurais que suportem uma ordem consti-
tucional entrelaçado com a cultura do povo.70 Václav Havel afi rmou que “[...] 
a teoria do Estado Constitucional é obrigada a se ocupar diretamente com o 
problema da verdade e, talvez, até transferir algumas de suas facetas para textos 
escritos [...]”. Neste contexto, o Estado Constitucional se caracteriza não pelo 
fato de possuir verdades eternas pré-constituídas, mas sim de ser predestinado 
apenas a uma mera busca da verdade,71 o que liberta todos os processos informais 
de busca da verdade livres, de modo a formarem verdades parciais, deixando a 
tarefa de apurar a verdade histórica confi ada a todos.72 Não se trata de produzir 
uma “verdade estatal”, mas de incorporar os valores do Estado Constitucional 
à cultura de modo que a atual geração possa vislumbrar o passado pela lente 
dos valores democráticos e humanitários.73 O contexto da verdade como valor 
cultural é indispensável.74 Neste sentido está a Lei da Memória promulgada na 
Espanha em 2007:

Artigo 2. Reconhecimento geral. 1. Como expressão do direito 
de todos os cidadãos à reparação moral e à recuperação de sua 
memória pessoal e familiar, se reconhece e declara o caráter 
radicalmente injusto de todas as condenações, sanções ou quais-
quer formas de violência pessoal produzidas por razões políticas, 
ideológicas ou de crença religiosa, durante a Guerra Civil, assim 
como as sofridas pelas mesmas causas durante a ditadura.75

Deste modo, reconheceu-se que as condutas atentatórias aos direitos 
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humanos ocorridas sob a proteção da ditadura devem ser consideradas injustas. 
A cultura constitucional determina o conteúdo da verdade que deve compor 
a memória nacional. Reconhecendo-se que os eventos históricos devem ser 
observados não apenas com um olhar histórico e analítico, mas sob a lente do 
Estado Constitucional, abre-se a possibilidade de considerar as diversas verdades 
parciais componentes do “todo histórico”.76

A difusão da reprovação moral dos crimes passados infl uencia na formação 
da identidade de uma sociedade e na seleção de suas memórias,77 pois as expe-
riências negativas são úteis na redefi nição de valores. Assim, é preciso resgatar 
a memória e revelá-la explicitamente, para que se possa evitar a repetição das 
violências passadas. Tal “resgate” cabe a toda a sociedade, mas, em especial, aos 
educadores, que devem formar a convicção de que a razão das ditaduras quase 
sempre está na descrença na democracia e na crença em promessas ilusórias. 
Somente se encontrarão a verdade e a memória a partir da educação dos jovens 
cidadãos aos básicos elementos da imagem da pessoa humana, iniciando-se com 
o ensinamento dos direitos humanos, da tolerância e da democracia.78

O direito à memória e à verdade somente se concretiza, nestes termos, no 
encontro da verdade e na formação da memória. O paradigma para tal “verdade” 
se encontra na visualização dos eventos de violação aos direitos humanos sob 
o prisma do Estado Constitucional. Nesse contexto, a memória se produz na 
educação para os direitos humanos com base no estudo da violência ditatorial. 
Assim, o direito à memória e à verdade não é exigível judicialmente, como 
se fosse regido pelo direito das obrigações. Memória e verdade não podem ser 
forçadas; devem ser construídas.

CONCLUSÃO

No contexto da Justiça de Transição, uma “reforma” jurídico-política 
não pode se voltar à negação da história, especialmente por intermédio da 
manipulação do conceito de verdade, pois a negar os fatos é ferir a dignidade 
das vítimas da opressão. Desta forma, a verdade, nesse contexto, é um princípio 
jurídico diretamente derivado da dignidade humana.

Desta forma, a instrumentalização e utilização de mecanismos voltados 
à investigação da verdade traduzem-se em direito fundamental, que vai além 
de um suposto “direito social à verdade estatal”. Não se trata de “ofi cializar 
opiniões”, mas de reconhecer fatos que representam infrações aos direitos 
humanos. Neste diapasão os projetos da verdade (ofi ciais ou não) se voltam 
à construção coletiva do direito à memória e à verdade, de forma ainda mas 
compatível com os direitos humanos do que o processo penal. 

Os sistemas de transição que trabalham com a “retórica do perdão e re-
começo” são, nesse sentido, falhos, pois é impossível apagar o passado, de forma 
que, sem o (re)conhecimento da história, prejudica-se a prevenção em relação à 
repetição de tais eventos, o que fragiliza os direitos humanos e, por consequência, 
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a democracia. Isso porque o direito à memória e à verdade vai além do processa-
mento, da punição e da reparação. Sob o paradigma do Estado Constitucional, 
somente se pode efetivar tal direito por sua construção cultural, especialmente 
por meio da educação voltada aos direitos humanos, que leve em consideração as 
violações causadas pela ditadura. Novamente: memória e verdade são construídas. 
Não pelo esquecimento, não pela punição, mas, sim, pela cultura.
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MEMORY AND TRUTH AS FUNDAMENTAL 
RIGHTS

ABSTRACT

No society that refuses to face his past critically can 
ensure the future application of such values  , leading 
to ongoing victimization of those who suffered 
violence and their families. Addressing issues related 
to memory and truth has demonstrated a compelling 
need for punishment of offenders on all other aspects 
of transitional justice, so we must face the issue from 
another viewpoint. In the present study, in order to 
study memory and truth as a fundamental right, was used 
literature in the Brazilian context and comparative law. 
This study is justifi ed, given that the process of national 
transition has been constantly postponed and relegated 
to oblivion, based on “pseudo-amnesty”.

Keywords: Memory. Truth. Fundamental Right. 
“Pseudo-amnesty.”
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RESUMO

A internacionalização de empresas é uma das facetas mais 
importantes da economia contemporânea. Etapa avançada 
da intensifi cação do comércio internacional, a decisão de 
internacionalizar-se não é, para muitas empresas, uma opção, 
mas sim uma necessidade para sobreviver frente à competiti-
vidade internacional. Este artigo visa identifi car se o Estado 
deve desenvolver políticas públicas para apoiar as empresas 
em seu processo de internacionalização. Para tanto, buscou-se, 
através do método hipotético-dedutivo, confi rmar se a inter-
nacionalização de empresas é benéfi ca ao desenvolvimento 
do país e se o fi nanciamento de operações internacionais por 
meio do BNDES é uma política pública adequada. Para tanto, 
realizou-se um levantamento bibliográfi co que incorporou a 
literatura clássica do Direito Econômico e estudos correlatos 
sobre a temática, bem como analisou-se dados de instituições 
nacionais e internacionais. O papel central das empresas no 
desempenho econômico dos países faz com que o fortaleci-
mento das empresas domésticas seja uma questão de interesse 
público, merecendo, portanto, o apoio do Estado, que por 
meio de medidas regulatórias e de fomento pode incentivar a 
internacionalização. No Brasil, o papel do BNDES como fi nan-
ciador dos processos de internacionalização teve importância 
fundamental na expansão das empresas para além das fronteiras 
nacionais.  Concluiu-se, assim, que as estratégias de interven-
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ção visando à promoção do desenvolvimento nacional devem 
ser pensadas considerando as peculiaridades de cada país, sendo 
que em alguns casos, a intervenção ativa do Estado é mais efi -
ciente do que a adoção de medidas meramente regulatórias. O 
exemplo da presença ativa do BNDES na internacionalização 
de empresas parece corroborar esta afi rmação.   

Palavras-Chave: Internacionalização de empresas. BNDES. 
Políticas Públicas. Desenvolvimento.

INTRODUÇÃO

Em um cenário de integração mundial progressiva, para algumas empresas 
domésticas a internacionalização não é uma opção, mas sim, uma estratégia 
essencial para a sobrevivência na disputa com competidores internacionais. 
A busca por novos mercados, melhores condições de produção, vantagens 
comparativas, desenvolvimento tecnológico e maior efi ciência administrativa 
é crucial para enfrentar a concorrência global. A importância da estratégia de 
internacionalização para a sobrevivência das empresas nacionais e a contribui-
ção inegável da atividade empresarial para promoção do desenvolvimento fazem 
com que a questão se torne um assunto de interesse público, o que motiva os 
Estados a adotarem medidas para auxiliar suas empresas a se tornarem globais. 

As multinacionais são atores centrais na economia doméstica e inter-
nacional e seu comportamento afeta de forma muito signifi cativa a busca por 
desenvolvimento dos países. Justamente por isto, os Estados não podem isentar-
-se de regulá-las para evitar que sejam contraproducentes ao desenvolvimento 
e incentivá-las em seus efeitos positivos. A visão liberal de uma sociedade 
naturalmente ordenada está superada pelo reconhecimento de que algum grau 
de intervenção é inevitável e essencial. 

O presente artigo visa compreender a forma pela qual o Estado brasilei-
ro tem tratado a questão, com especial enfoque ao apoio do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) à internacionalização de 
empresas.  Para tanto, será abordado, em um primeiro momento, a contribui-
ção das empresas internacionais para o desenvolvimento e o dever do Estado 
de promovê-lo. Em seguida, serão analisadas as formas pelas quais o Estado 
intervém na economia para promover a internacionalização de empresas – 
analisando primeiramente a correlação histórica entre Direito e Economia 
e as políticas públicas existentes sobre a temática. Ao fi nal, será analisado o 
papel do BNDES como banco fomentador da internacionalização de empresas 
brasileiras e as mudanças institucionais realizadas para viabilizar o fi nancia-
mento de investimentos no exterior, apresentando, quanto a isto, algumas 
preocupações importantes. 
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Saliente-se que a expressão “internacionalização de empresas” é usada por 
alguns autores para defi nir todo e qualquer processo de inserção internacional 
das empresas – incluindo exportações, abertura de franquias e joint ventures 
por exemplo. No entanto, no presente artigo, a internacionalização será abor-
dada sob uma premissa menos abrangente, enfocando sobretudo as empresas 
formadas a partir dos investimentos estrangeiros diretos – caracterizados pela 
aquisição do controle de empresas no exterior ou pela ampliação de seus em-
preendimentos, com a abertura de estabelecimentos em outros países. Este 
fenômeno, embora muito relevante, ainda não foi delimitado completamente 
e até mesmo a denominação destas empresas é objeto de controvérsias entre os 
estudiosos do tema: empresas internacionais, transnacionais, multinacionais e 
supranacionais são alguns dos nomes utilizados pela doutrina para identifi cá-las 
e a busca por uma conceituação ou denominação mais apropriada transcendem 
o objeto desta pesquisa – que utilizará estas terminologias indistintamente por 
uma questão meramente estilistica.

1. A ECONOMIA GLOBAL E A INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS: A PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO

A ampla disseminação da internacionalização das empresas privadas é 
uma das mais importantes facetas da economia capitalista globalizada. Embora 
este movimento tenha alcançado um elevado estágio de desenvolvimento 
especialmente nas últimas décadas, a internacionalização das empresas é  uma 
consequência natural do comércio internacional, que se intensifi cou especial-
mente diante da propagação das ideias do liberalismo econômico a partir do 
século XIX.

 É bem verdade que o comércio internacional é anterior ao surgimento 
do pensamento liberal. Como bem lembraram Amartya Sen e Bernard Kliks-
berg1, os movimentos de interdependência global e de trocas de bens, ideias e 
conceitos entre países já existem desde a época em que inovações científi cas 
e matemáticas eram exportadas do Oriente para o Ocidente, há mais de mil 
anos. No entanto, a ideia de uma nação sem Estado ou território,  composta 
apenas por mercadores e consumidores, é um dos pressupostos do ideal liberal2. 
A internacionalização de empresas, por sua vez, surge como uma continuidade 
do processo de liberalização comercial.

Tradicionalmente, as empresas privadas eram voltadas aos seus mercados 
internos, mas pouco a pouco passaram a se engajar no comércio internacional. 
Como consequência, conforme afi rma José Carlos Magalhães, “da empresa 
doméstica voltada apenas para o mercado nacional e das que atuavam no 
comércio exterior, com importações e exportações, para a nova modalidade 
de organização, com feição multinacional, foi um passo quase imperceptível”3. 
A medida em que as trocas de bens e serviços entre países se intensifi caram, a 
competição internacional impulsionou as empresas a buscarem uma otimização 
de sua produção. Assim, as diferenças e peculiaridades de cada economia fi zeram 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 173

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

com que a internacionalização surgisse como uma estratégia para obtenção de 
vantagens comparativas perante os concorrentes, o que motivou as empresas 
privadas a expandirem suas atividades e instalarem suas unidades fabris por 
vezes em lugares distantes ao seu Estado de origem. Com isto, conseguiam 
acesso à mercados maiores ou melhores condições para obtenção de seus fatores 
produtivos, como fontes de matéria-prima mais baratas ou menores custos de 
mão de obra, por exemplo.

A internacionalização de empresas faz parte do que Eric Hobsbawn4 
chamou de “processo histórico e irreversível” que é a globalização. Embora 
alguns considerem que as empresas internacionalizadas são perigosas fontes de 
poder ilegítimo e alheio aos Estados, trata-se de uma realidade que, com seus 
malefícios e benefícios, é preciso conviver5. É bem verdade que as empresas 
internacionais podem trazer efeitos nocivos à economia, mas também é fato que 
podem contribuir ao desenvolvimento dos países – inclusive nas concepções 
mais modernas de desenvolvimento, que afastam-no dos critérios meramente 
quantitativos. Sua atuação impacta tanto aqueles países que recebem as em-
presas em seus territórios quanto os seus Estados de origem. 

As principais consequências da internacionalização das empresas para suas 
economias domésticas e para as economias que as recebem serão melhor deta-
lhadas na sequência, com especial atenção a sua relevância para o crescimento 
e desenvolvimento econômico. Tais aspectos demonstram a importância deste 
fenômeno na atualidade e as razões para a adoção, por parte dos Estados, de polí-
ticas de incentivo à internacionalização, como fi cará demonstrado neste estudo.

1.1 Contribuição da internacionalização de empresas para o crescimento 
econômico

Os debates sobre o conceito de desenvolvimento e suas diferenças entre 
o mero crescimento econômico são hoje amplamente conhecidos: o crescimen-
to, mensurável por critérios quantitativos (como o crescimento do produto 
nacional, por exemplo), e o desenvolvimento, apurável qualitativamente e 
mediante critérios estruturais, são duas facetas complementares que devem ser 
perseguidas pelos países em sua busca pela ampliação das condições de vida de 
sua população6. A economia de mercado e a atuação das empresas internacio-
nalizadas contribuem diretamente para o crescimento econômico dos países que 
recebem seus investimentos bem como dos países de origem destas empresas. 

Muitas vezes, conforme sustenta Michael Spence7, as empresas encon-
tram oportunidades para otimizar seu processo produtivo e obterem vanta-
gens comparativas nos mercados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 
– justamente os países que mais precisam do crescimento para fi nanciar as 
mudanças estruturais que podem conduzir ao desenvolvimento. Vale ressaltar 
a importância do crescimento em especial para estas economias. Há quem 
afi rme que a busca por crescimento e riqueza transcendeu os limites aceitáveis 
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e que é preciso pensar em estratégias de decrescimento8, modifi cando as prio-
ridades e os valores norteadores da sociedade. Embora esta seja uma discussão 
importante, há que se reconhecer que é uma preocupação legítima apenas para 
as economias que já alcançaram um estágio de desenvolvimento tal que lhes 
permita questionar o que Michael Spence9 chamou de “materialismo em piloto 
automático”. O mundo em desenvolvimento, contudo, ainda precisa de um 
incremento de renda que viabilize uma equiparação de oportunidades com o 
mundo desenvolvido. Isto não signifi ca que o mundo em desenvolvimento não 
deva se preocupar com a sustentabilidade, mas sim que “seu entusiasmo por 
um crescimento menor aumentará na medida que sua renda aumente e fi que 
perto de gerar as oportunidades que agora são aproveitadas por uma minoria 
da humanidade nos países avançados”10. É por isto que, em especial para as 
economias com um menor grau de desenvolvimento, o incremento de renda 
propiciado pela atividade empresarial é essencial, e a internacionalização de 
empresas pode contribuir para isto tanto no seu país de origem quanto no seu 
país de destino.

A abertura de empresas internacionais converte-se em empregos, renda 
e tributo no país que a recebe, além de propiciar desenvolvimento tecnológico 
e um aumento da efi ciência da economia como um todo. No que concerne aos 
países de origem das empresas internacionalizadas, tem-se que, no contexto 
de profunda integração econômica global, a internacionalização não é uma 
escolha para as empresas domésticas, mas sim uma questão de sobrevivência. 
Em setores nos quais há uma intensa competição internacional, a lógica da 
internacionalização das empresas não se traduz apenas na busca pela conquista 
de mercados externos, mas sim numa necessidade para assegurar a manutenção 
do mercado doméstico11. Isto porque as empresas que fi cam alheias ao processo 
de internacionalização perdem espaço na disputa com seus competidores in-
ternacionais, mais efi cientes em muitos aspectos.

Por isto, uma análise apressada sobre o tema pode até levar à conclusão 
de que a internacionalização de empresas acarreta em uma realocação do país 
receptor dos benefícios da atividade empresarial (como empregos e impostos, 
por exemplo), sendo prejudicial ao país emissor de investimentos. Contudo, 
a economia global contemporânea não permite uma análise dissociada da 
abertura cada vez maior dos mercados à troca internacional de bens, serviços 
e de investimentos, o que demanda uma busca por efi ciência que transcende 
as fronteiras dos Estados. A internacionalização é, portanto, um meio essencial 
para o aumento da competitividade internacional12. O contato internacional 
e o intercâmbio de conhecimentos com outros países promove economias 
de escala e auxilia no desenvolvimento tecnológico, que é essencial para a 
sobrevivência das empresas. Além disto, o aumento de produtividade propi-
ciado pela internacionalização é capaz de levar, inclusive, a um crescimento 
no número de empregos gerados na economia de origem13 – e certamente é 
preferível ao encerramento de operações de uma empresa enfraquecida pela 
não-internacionalização.
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Alguns estudos demonstraram, ainda, que há evidências de que a inter-
nacionalização das empresas locais promove uma melhora nas exportações do 
país – sendo que as exportações são um elemento crucial para o crescimento, 
na medida em que geram divisas em moeda forte14.  O repatriamento de lucros e 
dividendos tambem é um importante meio de ingresso de moeda estrangeira no 
país, propiciado pelas multinacionais locais. Neste sentido, os efeitos positivos 
da internacionalização transbordam para a economia doméstica, afetando a 
performance do país como um todo – impactando positivamente sua balança 
de pagamentos, seus índices de crescimento e auxiliando, consequentemente, 
a busca pelo desenvolvimento.

1.2 Contribuição da internacionalização de empresas para o desenvolvimento 
econômico e social

Embora seja consenso que o crescimento econômico não é, por si só, 
sufi ciente para atestar boas condições de vida em um país, ele é essencial para 
a obtenção do desenvolvimento que tanto se busca e anseia. Neste sentido, 
Emerson Gabardo15 sustenta que é perfeitamente possível que ocorra cresci-
mento sem desenvolvimento, porém, o desenvolvimento sem o crescimento 
não ocorre. O papel da renda e da riqueza que as empresas internacionalizadas 
podem proporcionar é, portanto, importante para a instrumentalização do de-
senvolvimento, embora sua efetiva contribuição dependa muito da forma como 
os recursos que estas empresas propiciam são aplicados, das singularidades da 
economia que recebe o capital estrangeiro e da forma como eventuais confl itos 
de interesses entre as empresas e os Estados receptores são gerenciados.  

Um dos mais importantes estudiosos do desenvolvimento na atualidade, 
Amartya Sen16, defende que o desenvolvimento pode ser compreendido como “um 
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”, sendo que um 
crescimento no Produto Interno Bruno (PIB) pode até indicar um bom meio para 
concretizar a expansão das liberdades, mas não pode ser considerado um fi m em si 
mesmo, pois não garante, por si só, o desenvolvimento. O crescimento econômico 
só gera desenvolvimento quando estiver acompanhado por um sistema garantidor 
de direitos civis e sociais, capaz de remover as mais variadas fontes de privação da 
liberdade, dentre as quais destaca-se a pobreza, a fome, a privação de serviços públicos 
e de assistência social adequados, regimes políticos totalitários, entre outros17.  

A perspectiva de Amartya Sen elasteceu o conceito de liberdade para 
abarcar também capacidades básicas dos indivíduos (como não sofrer de fome 
ou ter uma morte prematura) e suas aptidões (como saber ler e se expressar, além 
de poder exercer sua participação política) e não apenas as liberdades formais 
incutidas no pensamento liberal clássico, relacionadas à não intervenção res-
tritiva do Estado18.  Esta percepção evidencia que o desenvolvimento, muitas 
vezes, só pode ser obtido mediante a ação positiva do Estado, e não apenas e 
tão somente em função dos indicadores econômicos infl ados pela iniciativa 
privada operando de modo auto interessado e sem qualquer intervenção. 
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Assim, os investimentos que as empresas internacionalizadas realizam 
sobretudo nas economias em desenvolvimento podem, de fato, ser um fator 
impulsionador do progresso da região por sua capacidade de conduzir ao cres-
cimento, conceder dinamismo à economia receptora, gerar postos de trabalho 
e renda à população local, além de propiciar desenvolvimento tecnológico e 
trazer novas práticas administrativas e produtivas que aumentam a efi ciência 
do mercado receptor. Além disto, existem exemplos de empresas privadas que 
adotam posturas de responsabilidade social que contribuem ao desenvolvi-
mento do país em que estão instaladas, sendo que o papel das transnacionais 
na disseminação de boas práticas corporativas tem sido reconhecido inclusive 
por organizações internacionais19. 

Ademais, no que concerne ao desenvolvimento da economia doméstica, 
o incremento de efi ciência obtido pela internacionalização, além das divisas 
em moedas estrangeiras propiciadas pela atuação das multinacionais, são meios 
de fortalecimento da economia nacional no cenário internacional e fontes de 
crescimento que podem ensejar o desenvolvimento se acompanhadas por uma 
implementação adequada de reformas estruturais.

Há que se admitir, porém, que a atuação das empresas internacionais 
também pode gerar efeitos negativos ao desenvolvimento, que se manifestam 
principalmente porque os objetivos dos investidores e das pessoas, muitas 
vezes, não são coincidentes. Embora existam exemplos de multinacionais 
que geram, além de oportunidades de emprego e renda, também assistência 
médica, educação e moradia aos seus empregados, são também encontradas 
violações aos direitos humanos em diversos exemplos. Além disto, no esforço 
competitivo pela atração de empresas alguns países diminuem seus padrões 
laborais e ambientais e reduzem sua arrecadação fi scal em uma corrida re-
gulatória contraproducente20. É por isto que Carla Rister sustenta que as 
empresas internacionais e os investimentos estrangeiros “em alguns casos 
podem produzir reações em cadeia em toda a economia e promover a sua 
modernização, em outras sociedades podem ser um simples encrave, com 
efeitos negativos no desenvolvimento”21. 

É importante ressaltar também que, modernamente, o desenvolvimento 
tem deixado de ser considerado como um simples objetivo a ser perseguido 
pelos Estados, passando a ser compreendido como um direito humano22 e 
fundamental23. A concepção do desenvolvimento como um dos direitos do 
homem faz com que a pessoa humana passe a ser a preocupação central do 
processo desenvolvimentista – deixando de ser considerada como um fator 
de produção para apenas auxiliar no alcance deste objetivo24. Além disto, a 
percepção do desenvolvimento como um direito humano faz com que o Estado 
tenha o dever de promovê-lo.  Embora muitos apontem para um esgotamento 
da noção tradicional do Estado-nação diante da intensifi cação da globaliza-
ção, a crença de que o Estado detém a chave para o desenvolvimento faz com 
que seu papel, na realidade, aumente nas sociedades, inclusive como forma 
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de contrabalancear o poder das empresas25. Assim, conclui Daniel Hachem26 
que “por meio do planejamento, o Estado fi gura como o principal propulsor 
do desenvolvimento, através da coordenação dos agentes públicos e privados 
com vistas à transformação das estruturas socioeconômicas”.

Esta perspectiva é crucial para a compreensão dos motivos pelos quais os 
Estados têm se engajado na tentativa de maximizar a contribuição das empresas 
internacionalizadas na busca pela concretização do direito ao desenvolvimento. 
A participação estatal deve ser ativa neste sentido e, se a atividade das empresas 
contribui ao desenvolvimento, ela deve ser incentivada e estimulada. Porém, 
no embate entre os interesses das empresas e dos indivíduos, é preciso sempre 
ter em mente que a contribuição das empresas transnacionais ao crescimento 
é essencial e deve ser maximizada, mas é incapaz de gerar desenvolvimento por 
si só. Isto não signifi ca menosprezar de forma alguma o papel das empresas para 
o progresso econômico e social. Trata-se apenas do reconhecimento de que os 
investimentos estrangeiros não são uma “panacéia do desenvolvimento”, nas 
palavras de Américo Beviglia-Zampetti e Torbjorn Fredriksson27, e não podem 
resolver todos os problemas dos países emergentes. 

No entanto, o papel central da atividade empresarial na economia glo-
bal contemporânea faz com que os países precisem considerar estratégias para 
fomentar a internacionalização de suas empresas como forma de maximizar 
seus inegáveis benefícios e, paralelamente, minimizar seus impactos negativos. 
O fortalecimento da indústria nacional que traz à reboque a redução da vul-
nerabilidade externa do país pode ser um caminho para combater alguns dos 
perigos oferecidos pela presença do capital internacional.

Este fortalecimento, porém, recai inevitavelmente na adoção de estraté-
gias de internacionalização por parte das empresas domésticas - o que, em que 
pese tratar-se de fenômeno econômico essencialmente privado, está recebendo 
cada vez mais o apoio do Estado nação mediante políticas públicas de fomento 
à internacionalização das empresas domésticas devido aos benefícios resultantes 
desse processo para o desenvolvimento econômico.

2. O PAPEL DO ESTADO NA PROMOÇÃO DA INTERNACIONA-
LIZAÇÃO DE EMPRESAS 

A importância da internacionalização para o desenvolvimento dos países 
(receptores e emissores de investimento) e a compreensão do desenvolvimento 
como um direito fundamental a ser promovido pelos Estados tem impulsio-
nado os países a adotarem políticas públicas com o objetivo de promover a 
internacionalização de suas empresas. A infl uência e o apoio governamental 
à internacionalização de empresas – fenômeno este tão característico do pen-
samento liberal -  pode parecer uma contradição, já que, segundo José Luís 
Fiori28, a eliminação ou neutralização do poder político no funcionamento dos 
mercados capitalistas faz parte do mainstream liberal. Esta contradição, contudo, 
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não resiste a uma análise mais detalhada, já que a ausência completa do Estado 
na economia e a ideia de que os mercados deveriam funcionar sem qualquer 
interferência – “laissez faire, laissez aller, laissez passer” – jamais se concretizou 
na prática. O Estado sempre esteve presente na economia, ainda que o seu 
papel pudesse alargar-se ou reduzir-se conforme o pensamento econômico 
dominante da época.

Neste contexto, emerge o papel do Direito como instrumento para esta 
intervenção estatal já que o Estado infl uencia a esfera econômica por meio das 
normas jurídicas29. A relação entre o Direito e a Economia foi estudada sob dife-
rentes enfoques, conforme a corrente ideológica dominante em cada momento: 
desde a ideia dos mercados livres, passando pelas estratégias desenvolvimentistas 
com elevada intervenção até os modelos neoliberais mais recentes. Uma breve 
análise das principais formas de compreender esta relação e o papel do direito 
na busca pelo desenvolvimento é útil para mensurar como políticas públicas 
de apoio a internacionalização de empresas podem contribuir para alcançá-lo. 

2.1 Direito e economia:  a intervenção do Estado para a promoção do de-
senvolvimento 

A infl uência do Direito na Economia e a importância do Direito na 
busca por desenvolvimento tem sido o enfoque de diversos estudos nas últimas 
décadas. As reformas jurídicas em países em desenvolvimento, com bilhões de 
dólares investidos nesta área nos países mais pobres do mundo, demonstram 
a crença de que as características do sistema jurídico de um país contribuem 
para o desenvolvimento30. Embora os estudos nesta área tenham se intensifi -
cado recentemente, ainda não há um consenso sobre quais as características 
peculiares de um sistema jurídico adequado. No entanto, o Direito sempre 
ocupou um papel essencial na economia, demonstrando que a mão invisível 
dos mercados não opera sem ao menos uma pequena interferência da visível 
mão ordenadora do Estado. 

A ideologia liberal, como bem ressaltou Vital Moreira31, expressava a 
visão de uma sociedade que “se acreditava naturalmente ordenada, eternamente 
equilibrada”.  Porém, conforme afi rma Karl Polanyi32, “não havia nada natu-
ral em relação ao laissez-faire; os mercados livres jamais poderiam funcionar 
deixando apenas que as coisas seguissem o seu curso”. Neste sentido, o autor 
sustenta que embora os pensadores liberais afi rmem que foi a incapacidade do 
homem de permanecer fi el aos princípios da teoria que causou o fracasso da 
grande iniciativa liberal do século XIX, é fato que os próprios liberais apelaram 
sistematicamente para o Estado para defender os seus interesses33. Mais tarde, 
segundo o autor, “as décadas de 1930 e 1940 presenciaram não só uma explosão 
legislativa que repelia as regulamentações restritivas, mas também um aumento 
enorme das funções administrativas do Estado, subsequentes ao laissez-faire se 
iniciaram de maneira espontânea”34.
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As falhas do mercado livre - como a criação de monopólios que preju-
dicavam a livre concorrência, por exemplo - evidenciaram a necessidade de 
uma regulação da atividade econômica por parte do Estado. A passagem de 
uma pretensa espontaneidade da economia para um reconhecimento acerca 
da importância de sua normatização refl ete um processo de racionalização da 
conduta econômica e do Direito35. Assim, a orientação proporcionada pelo 
Direito passou a ser vista como essencial para manutenção das estruturas ca-
pitalistas36, que requerem uma previsibilidade e calculabilidade de resultados 
e possibilidades que só podem ser obtidos por meio de um sistema jurídico 
bem estruturado. 

Entretanto, as crises enfrentadas pelo modelo liberal, os confl itos entre 
capital e trabalho, a evidência de que a concorrência perfeita preconizada pelo 
modelo tinha pressupostos estreitos demais para sua concretização prática, bem 
como a eminência de questões sociais, evidenciaram a incapacidade do sistema 
liberal para responder por si às perturbações econômicas em crises cada vez 
maiores37. Assim, a intervenção estatal aumentou, já que, como afi rma Vital 
Moreira38 “tudo isto obrigou o Estado – que entretanto já se vira forçado a uma 
prática de assistência às massas operárias (Bismarck na década de 1880) e à 
tentativa de domínio das mais fl agrantes distorções do aparelho econômico 
(medidas americanas anti-truste na década de 1890) a procurar disciplinar a 
economia em seu conjunto”. Consequentemente, entre as décadas de 1950 e 
1980, especialmente, preponderou-se a visão desenvolvimentista segundo a 
qual os dispositivos de direito público deveriam ordenar as instituições sociais 
e regular de forma ativa o ambiente macroeconômico, por intermédio do 
planejamento e do controle público39. O reconhecimento de que a economia 
era incapaz de se auto-regular fez com que o Estado passasse a ser, além de um 
agente regulador, o “maior produtor, o maior consumidor e o maior investidor”40 
da economia capitalista. 

Neste período, há que se destacar, na América Latina, as ideias da CEPAL 
(Comissão Econômica para América Latina) que ressaltavam a necessidade 
de estratégias de substituição de importações como meio para se obter o de-
senvolvimento41. Os Estados deveriam, então, incentivar a industrialização e 
a integração da América Latina com o propósito de diminuir a dependência 
externa, o que serviu como fundamento para muitas das políticas públicas 
adotadas na época. 

A partir da década de 1990, porém, a estratégia de substituição de 
importações perdeu força, sendo que o sucesso obtido por economias como 
Hong Kong e Coréia do Sul, voltadas, ao contrário, à abertura ao comércio 
internacional e orientadas à exportação começou a despertar a atenção de 
outras economias em desenvolvimento42. No mesmo período, ganhou força 
a corrente econômica fundada nos pressupostos teóricos da Nova Economia 
Institucional43, que retomou a visão de que a ordem natural é a ordem dos 
mercados, e passou a defender a adoção de um sistema jurídico chamado de 
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Rule of Law, cuja tradução mais frequente é “Estado de Direito”. O modelo 
jurídico do Rule of Law,  conforme ensina Mário Gomes Shapiro44, considera 
o direito como uma garantia de previsibilidade e calculabilidade para as tran-
sações privadas, fazendo uso, assim, de regras claras e de proteção adequada à 
propriedade privada e aos contratos, além da celeridade e independência do 
Poder Judiciário na solução de confl itos. 

O modelo do Rule of Law é compatível com o movimento de rearticu-
lação das forças conservadoras denominado de “neoliberalismo”45. Segundo 
Friedrich Hayek46 - um dos grandes nomes do pensamento neoliberal - não 
se deve buscar estipular se o Estado deve ou não agir, já que todo o Estado 
deve agir. O mais importante é, portanto, que os indivíduos possam prever 
as ações do Estado, que deve estar restrito por regras conhecidas de antemão. 
Estas regras devem consistir apenas em preceitos gerais, permitindo que os 
indivíduos, capazes de predizer as ações do Estado, possam fazer seu próprio 
planejamento – já que quanto mais o Estado planifi ca, mais prejudicado fi ca o 
planejamento individual47.

Diante da disseminação da ideia de Rule of Law, muitas reformas jurídicas 
foram implementadas ao longo da década de 1990 em diversos países em de-
senvolvimento, com o objetivo de transplantar medidas adotadas por países de 
maior desenvolvimento nas economias mais pobres, visando um aprimoramento 
institucional que lhes concedesse maior segurança e previsibilidade. Isto porque, 
para os adeptos da teoria “a razão do maior ou menor desenvolvimento relativo 
de alguns países deve-se à adoção histórica de uma estrutura de coordenação 
mais ou menos favorável à constituição de um ambiente impessoal, seguro e 
previsível para as trocas de mercado”48. Os resultados obtidos pelos chamados 
“transplantes institucionais”, contudo, indicam que a ideia de que “one size fi ts 
all”49, ou seja, de que um mesmo modelo de arranjos institucionais pode ser 
adotado por todos os países do mundo, independentemente de suas idiossin-
crasias, parece não ser o caminho mais adequado. Isto fez com que, a partir da 
década de 2000, a ideia que ganhasse força é a de que as peculiaridades do país 
devem ser consideradas para o planejamento de suas instituições50.

A insufi ciência da adoção de medidas padronizadas para a implemen-
tação do modelo de Rule of Law dos países mais desenvolvidos nos países de 
menor desenvolvimento não signifi ca, em absoluto, que o sistema jurídico não 
deva adotar mecanismos para implementar a segurança e a previsibilidade nas 
relações privadas. Ao contrário, tais mecanismos são essenciais. Contudo, 
este papel de ordenação focado exclusivamente na esfera privada pode não ser 
sufi ciente, dependendo das particularidades da economia local, o que precisa 
ser considerado na implementação de políticas públicas.

A percepção de que é dever do Estado promover o desenvolvimento, 
compreendendo-o como um direito humano e fundamental, faz com que as fer-
ramentas jurídicas não devam restringir-se à proteção dos interesses individuais, 
podendo assumir outros papéis, inclusive com a implementação de políticas 
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ativas na busca pelo desenvolvimento – que, no tocante à internacionalização 
de empresas, podem ir desde políticas de incentivo até a organização de um 
sistema de fi nanciamento público para viabilizar este processo.

 No tocante ao caso brasileiro em particular, o compromisso constitu-
cional de proteção aos direitos humanos e fundamentais – dentre eles o direito 
ao desenvolvimento – exige uma atuação positiva do Estado para garanti-lo. 
Portanto, se a internacionalização de empresas contribui para o desenvolvi-
mento, passa a ser um dever do Estado auxiliá-la. 

2.2 Políticas públicas para a internacionalização de empresas

A contribuição do fortalecimento empresarial para o desenvolvimento 
faz com que os Estados se preocupem em incentivar a internacionalização, já 
que ela é um importante fator para a sobrevivência das empresas nacionais e 
para a diminuição da vulnerabilidade externa. Um estudo realizado por pesqui-
sadores da Fundação Getúlio Vargas51 indicou que uma das características mais 
marcantes das multinacionais de países em desenvolvimento é o suporte que 
recebem de seus governos domésticos. Este apoio pode acontecer por meio de 
um aprimoramento no ambiente regulatório enfrentado pelas empresas e por 
atividades de incentivo direto, como o fomento à internacionalização por meio 
de apoio técnico e fi nanceiro, por exemplo. As experiências internacionais de-
monstram que as políticas públicas que buscam incentivar a internacionalização 
de empresas geralmente apresentam os seguintes elementos: a) liberalização 
de restrições ao investimento no exterior; b) adoção de instrumentos interna-
cionais para proteção dos investimentos no exterior; c) serviços de assistência 
técnica; d) incentivos fi scais; e f) fi nanciamento52. 

A partir da década de 1990, as ideias econômicas neoinstitucionalistas 
inspiraram as políticas públicas, direcionando-as a promover estratégias de 
desenvolvimento dos países com um viés de intervenção moderado, restrito 
à promoção de um ambiente institucional favorável a atuação de agentes 
privados53. Neste contexto, a formação de uma estrutura regulatória clara e 
previsível para a viabilização da internacionalização de empresas é um exemplo 
de política pública importante. Para isto, o Estado que desejasse incentivar a 
internacionalização de suas empresas deveria liberalizar as restrições à saída de 
divisas para o exterior facilitando o fl uxo de investimentos que tais empresas 
precisam realizar em outros países para implementarem suas atividades. Além 
disto, os países de origem da empresa também podem ajudar a mitigar os riscos 
institucionais existentes nos países em que a empresa pretende se instalar por 
meio de um engajamento na negociação de acordos internacionais de investi-
mento, os quais são instrumentos que auxiliam na superação da desconfi ança 
quanto ao sistema regulatório do país receptor, já que - por serem elaborados a 
partir do consenso entre países - vinculam os Estados pelo princípio do pacta 
sunt servanda, não podendo ser unilateralmente alterados – como pode ser 
alterada a legislação interna.  
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Porém, a despeito do paradigma do Rule of Law, muitas vezes as medidas 
de cunho regulatório não são sufi cientes para promover a internacionalização 
de empresas domésticas, as quais necessitam de um auxílio maior. Seja por uma 
maior fragilidade das empresas locais, seja por peculiaridades institucionais, 
em alguns casos as empresas necessitam de um apoio direto do Estado para 
chegar a internacionalização. Este apoio é, muitas vezes, concedido por inter-
médio da atividade estatal de fomento. Segundo Floriano Peixoto de Azevedo 
Marques Neto54, o fomento pode ser conceituado como “a atividade estatal 
de incentivo positivo ou negativo a outra atividade desenvolvida por um ou 
vários particulares, de forma a condicionar o comportamento privado”. São 
exemplos de medidas de fomento à internacionalização de empresas as medidas 
de suporte técnico e o fi nanciamento da internacionalização promovido por 
bancos públicos.

Diversos países adotam medidas de fomento público à internacionaliza-
ção de empresas. Segundo Ana Claudia Alem e Carlos Eduardo Cavalcanti55, 
metade dos países da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) possuem serviços de informação, assistência técnica e fi nancia-
mento para a internacionalização de empresas. Além disto, o Japão também 
se destaca por seus mecanismos de promoção da internacionalização de suas 
empresas, com diversas agências patrocinadoras de investimentos no exterior 
atuando desde 1950. 

É importante destacar que a atividade do fomento benefi cia sujeitos 
particulares concretos56, o que só pode ocorrer se houver um interesse público 
legítimo para justifi car o benefício. A percepção de que os efeitos positivos da 
internacionalização de empresas transbordam para toda a economia do país de 
sua matriz, contribuindo para o desenvolvimento nacional, faz com que exista, 
em princípio, justifi cativa legítima para a atuação fomentadora do poder públi-
co. Porém, uma análise específi ca do projeto de internacionalização pode ser 
necessária para mensurar o real potencial da medida e por isto muitas políticas 
existentes internacionalmente exigem a comprovação do desempenho das em-
presas, especifi camente no tocante ao aumento das exportações, transferência 
de tecnologia e repatriação de divisas57. 

No Brasil, o apoio público a internacionalização de empresas é recente, 
mas com importância cada vez maior. Gradativamente, o país tem percebido a 
necessidade de se posicionar como um país investidor e a defender os interesses 
de suas indústrias externamente, como forma de aumentar a competitividade 
do país e se desenvolver. Um dos refl exos mais signifi cativos desta percepção 
é o sistema de fi nanciamento público para a internacionalização de empresas, 
desenvolvido há pouco mais de uma década pelo BNDES. 
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3. PANORAMA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS 
BRASILEIRAS  E O APOIO DO BNDES

Nos últimos anos, as empresas multinacionais oriundas de países em 
desenvolvimento têm aumentado sua participação nos fl uxos internacionais 
de capital – o que decorre ao mesmo tempo de uma retração nos investi-
mentos realizados pelas empresas de economias mais desenvolvidas, receosas 
pela recente crise econômica, e de um aumento na internacionalização e nos 
investimentos realizados por empresas provenientes de economias em desen-
volvimento.  Segundo dados da UNCTAD58 (United Nations Conference on 
Trade and Development), no ano de 2012, os investimentos provenientes das 
economias em desenvolvimento alcançaram um terço do total de investimentos 
realizados internacionalmente. Dentro deste contexto, os investimentos pro-
venientes dos países do chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) foram 
os que aumentaram mais signifi cativamente, passando de 7 bilhões de dólares 
investidos no ano de 2000 para 145 bilhões de dólares investidos em 201259. A 
atuação das empresas transnacionais provenientes desses países tem sido cada 
vez mais ativa, especialmente nos países africanos, onde os investimentos do 
BRIC respondem por boa parte dos investimentos realizados na região.  

O Brasil é, ainda, mais signifi cativo no recebimento de investimentos do 
que em seu papel de investidor: é o quarto país que mais recebe investimentos 
externos no mundo e não consta no ranking da UNCTAD entre as 20 economias 
que mais investem, estando, neste sentido, atrás de outros países emergentes da 
América Latina, como o México e o Chile60. No entanto, a inserção internacional 
de suas empresas tem aumentado ano a ano e o levantamento da UNCTAD de 
201261 apontou o Brasil como uma das mais promissoras economias investidoras, 
prevendo um grande potencial de aumento em seus investimentos até 2014.  

A participação crescente do Brasil nos investimentos externos decorre 
de uma superação de uma timidez inicial da internacionalização de empresas 
brasileiras: até 1980, os investimentos nacionais no exterior eram praticamente 
irrelevantes e concentrados especifi camente na Petrobrás, no setor fi nanceiro 
e em empresas de engenharia e construção62. Com a criação do Mercosul, na 
década de 1990, algumas empresas expandiram suas atividades para os países 
do bloco,  proporcionando um aumento na internacionalização naquela década 
inclusive entre empresas de menor porte63. Porém, o grande incremento na in-
ternacionalização de empresas brasileiras é ainda mais recente e concomitante 
ao aumento do incentivo governamental.

A partir do ano de 2001, o Banco Central iniciou um levantamento 
sobre os capitais brasileiros no exterior, o que permite uma comparação ano a 
ano do estoque de investimentos realizados em outros países. O primeiro le-
vantamento, de 2001, indicou um estoque de U$42 bilhões em investimentos 
estrangeiros diretos64; em 2004, o volume total de investimentos realizados já 
tinha aumentado para U$ 69 bilhões e em 201265, no último levantamento 
realizado, o montante total atingiu U$266,3 bilhões66.
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A expansão da internacionalização de empresas brasileiras decorre de 
uma percepção por parte dos empresários de que é preciso se internacionalizar 
para encarar a competição internacional. Além disto, o aumento paulatino 
das políticas de incentivo, também contribuiu para este processo. Segundo 
estudo de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas67, a agenda governamental 
brasileira demonstra um interesse crescente nas atividades das multinacionais 
locais, e as políticas públicas para fortalecê-las têm sido cada vez mais frequen-
tes. O estudo também destaca uma mudança na estratégia governamental de 
desenvolvimento, substituindo as estratégias voltadas a industrialização como 
meio para substituição de importações - características do pensamento da CE-
PAL - mas mantendo o enfoque intervencionista do governo para dar suporte 
à setores estratégicos.

Neste contexto, o BNDES emerge como um dos atores mais importantes 
e a modifi cação do seu papel na concessão de fi nanciamentos à internaciona-
lização tem sido um fator viabilizador de muitas estratégias de expansão de 
empresas brasileiras para além das fronteiras nacionais. 

3.1 O BNDES COMO FINANCIADOR DA INTERNACIONALIZAÇÃO

O BNDES foi criado pela Lei 1.628 de junho de 1952, como “uma res-
posta institucional às lacunas do sistema fi nanceiro privado”68 e é, ainda hoje, o 
maior fi nanciador de investimentos de longo prazo no Brasil. O país sempre teve 
difi culdade para a atração de fi nanciadores privados para o seu desenvolvimento, 
o que levou o Estado a assumir o papel de agente fi nanceiro. Inicialmente, sua 
atuação era orientada para apoiar programas desenvolvimentistas centrados no 
Estado e estratégias substitutivas de importações69, conforme a lógica imperante 
na época de sua criação. Paulatinamente, a mudança de pensamento levou o 
Estado a buscar incentivar a transferência das atividades de fi nanciamento 
para a iniciativa privada. De acordo com Mário Gomes Shapiro, foram rea-
lizadas várias reformas jurídicas, inspiradas pelo paradigma do Rule of law, na 
década de 1990, com o objetivo de abrir o setor bancário à iniciativa privada 
e substituir o modelo público de fi nanciamento70. No entanto, tais iniciativas 
não foram capazes de retirar do BNDES o papel de principal fi nanciador dos 
empreendimentos brasileiros.

O banco, então, passou por uma readequação em sua estratégia de atuação 
para ser compatível com o momento econômico e o fomento à internacionaliza-
ção de empresas é uma das principais demonstrações de sua modernização. Até 
2002, a legislação impedia o BNDES de fi nanciar investimentos no exterior. 
A razão para isto era, sobretudo, política: uma das maiores fontes de recursos 
do BNDES é o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e se sustentava que 
fi nanciamentos de investimentos no exterior utilizando recursos do FAT esti-
mulariam a criação de empregos fora do país e, com isto, que não benefi ciariam 
o trabalhador local71. 
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Porém, reconhecendo a importância da internacionalização para a re-
dução da vulnerabilidade externa e para o desenvolvimento nacional - devido 
aos transbordamentos dos benefícios gerados à empresa para toda a economia 
doméstica - em 2002, o BNDES elaborou diretrizes de fi nanciamento de 
investimentos de empresas nacionais externamente, com o objetivo de criar 
uma linha de crédito capaz de fomentar a internacionalização72. Em seu novo 
Estatuto publicado naquele ano (Decreto n° 4.4218/2002), deixou expres-
samente consignado, no artigo 9°, inciso II, que o apoio aos investimentos 
diretos brasileiros no exterior estariam condicionados a uma contribuição 
para o aumento nas exportações. Em 2007, a redação deste dispositivo foi 
alterada, passando a permitir fi nanciamentos de investimentos realizados no 
exterior desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social 
do país – ou seja, independentemente de aumento nas exportações. Na mes-
ma ocasião também foram incluídos novos dispositivos no Estatuto para que 
o Banco pudesse atuar prestando apoio técnico e fi nanceiro – inclusive não 
reembolsável – em projetos que promovam o desenvolvimento do país e sua 
integração com a América Latina.

A primeira operação de fi nanciamento à internacionalização aprovada 
pelo BNDES ocorreu em 2005, quando a empresa frigorífi ca de carne bovina 
JBS - Friboi recebeu U$ 80 milhões para comprar 85,3% de uma empresa ar-
gentina (a Swift Arnour S.A)73. O setor de processamento de proteína animal 
foi considerado prioritário pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 
brasileira, sendo que no período de 2008 a 2010, a JBS e  outras empresas do 
setor, como a Marfrig, receberam mais apoio do banco para sua expansão74. 
Outro exemplo signifi cativo destes primeiros incentivos foi o fi nanciamento da 
internacionalização da Cooperativa LAR, que opera no ramo do agronegócio 
e decidiu expandir-se para o Paraguai75.

Em alguns casos, o BNDES também passou a apoiar a fusão de empresas, 
inclusive gerando um aumento na concentração do mercado interno, com o 
objetivo de tornar as empresas mais fortes para competirem externamente. O 
governo brasileiro estaria disposto a auxiliar a criação de “campeões nacionais”76 
para fazerem frente aos grandes conglomerados estrangeiros, para isto inclusive 
adquirindo parte das ações das empresas por intermédio do BNDESPAR, ou 
BNDES Participações S.A, uma subsidiária do BNDES que adquire participação 
acionária em diferentes empresas. Em 2007, por exemplo, a mesma JBS – Friboi 
que já havia recebido recursos para fi nanciar a aquisição da empresa argentina 
teve 14% das suas ações adquiridas pela BNDESPAR, o que foi decisivo para 
que a empresa se tornasse a maior empresa de carne bovina do mundo em 
quantidade de abate de gado77.

O BNDES passou, também, a ocupar um importante papel na integração 
regional sul-americana, considerando o apoio a integração física, econômica e 
comercial do continente como a missão fundamental do Banco em suas novas 
políticas operacionais de apoio a internacionalização78. Alinhado com a alte-



186 n. 15 -  2013

Michele Alessandra Hastreiter | Luís Alexandre Carta Winter

ração em seu Estatuto que permitia o fi nanciamento de projetos promotores da 
integração latino-americana, o BNDES fi nanciou grande parte dos Projetos da 
IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), 
apoiando empreendimentos realizados na Venezuela, Peru, Equador e Paraguai79. 
O papel do BNDES no incentivo de investimentos brasileiros na África é 
também signifi cativo e foi, inclusive, destacado pela UNCTAD, pelos proje-
tos fi nanciados na África subsaariana e pelo papel desta instituição fi nanceira 
na expansão das transnacionais brasileiras voltadas à produção de etanol em 
países como a Angola, Gana e Moçambique80. A atuação do banco, portanto, 
está alinhada com a estratégia de cooperação Sul-Sul, visando a promoção do 
desenvolvimento do hemisfério de forma independente da atuação dos países 
mais desenvolvidos do hemisfério norte. 

A mudança na forma de atuação do BNDES e o sucesso que o banco 
tem obtido no fomento à internacionalização de empresas é um exemplo de 
que não se pode conceber modelos de instituições sem considerar as peculiari-
dades locais. O fracasso das reformas inspiradas no modelo de Rule of law para 
a incentivar a implementação de estratégias de fi nanciamento privadas tornou 
absolutamente necessária a intervenção de um agente estatal para viabilizar o 
processo. As mudanças na forma de atuação do banco demonstram que ele tem 
conseguido ser uma instituição afi nada com a economia internacionalizada. 
Há, contudo, algumas preocupações que merecem ser debatidas.

3.2 Algumas ponderações importantes

Embora a participação do BNDES na internacionalização de empresas brasi-
leiras seja fundamental e o desempenho do agente estatal para a viabilização deste 
processo tenha alcançado resultados notáveis, não se pode deixar de ressaltar que 
alguns aspectos desta interferência massiva do Estado despertam algumas preocupa-
ções importantes. No que concerne ao aspecto econômico, diversos economistas81 
já demonstraram preocupação com uma possível exposição exagerada do banco 
nas participações acionárias nas empresas supostamente “campeãs nacionais” que 
tem sido realizadas por meio do BNDESPAR, pois a instituição fi caria assim sujeita 
à volatilidade dos valores das ações das empresas nas quais detém participação. 
Embora a viabilidade fi nanceira da aplicação transcenda o escopo deste artigo, 
trata-se de uma preocupação válida e que não pode ser ignorada82.

A preocupação com o excesso de dependência do setor privado dos 
recursos do Estado é também muito relevante. É por isto que o próprio banco 
já tem reconhecido a necessidade de reduzir suas empréstimos e incentivar 
a captação de recursos na esfera privada.83 O fomento oferecido pelo poder 
público não deve excluir as tentativas de estímulo do setor privado para uma 
maior inserção no mercado de crédito para as empresas brasileiras. 

Além disto, há que se recordar que a atuação do BNDES enquanto 
agente de fomento exige que exista um interesse público respaldando cada 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 187

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

uma das suas operações – devendo ser assegurado que as vantagens obtidas 
pelos particulares nos fi nanciamentos de fato trarão benefícios ao país. A 
mudança no Estatuto do Banco em 2007 deixou mais elásticos os critérios de 
concessão de fi nanciamento, não exigindo mais que se comprove o aumento 
nas exportações, mas apenas que haja benefício ao desenvolvimento nacional. 
É sabido que uma maior competitividade das empresas nacionais, de fato, pode 
levar a um maior desenvolvimento, mas como esta correlação não é imediata, 
é preciso que existam mecanismos transparentes para se verifi car os resultados 
que o país tem obtido com os investimentos que realiza. 

O propósito essencial de promoção do desenvolvimento não pode ser 
desvirtuado; apesar disto, o estudo realizado por pesquisadores da Fundação 
Getúlio Vargas84 identifi cou que empresas com atuação e participação política 
(como doações em campanhas e a partidos políticos e contatos pessoais com 
autoridades) têm acesso facilitado a benefícios ofertados pelo governo, inclu-
sive no que concerne aos fi nanciamentos obtidos no BNDES. Embora não se 
negue que a intervenção estatal seja necessária – e muitas vezes deve ir além 
da interferência meramente regulatória defendida pelo Rule of Law -  é im-
prescindível que os pressupostos de transparência, segurança e previsibilidade 
da atuação estatal também sejam fortalecidos. Só assim, pode-se garantir que 
o interesse público seja realmente o prevalecente na interação entre atores 
estatais e empresas privadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internacionalização de  empresas brasileiras ganhou força na última dé-
cada, e o crescente engajamento do Estado na sua promoção é um dos principais 
fatores para explicar este incremento. É dever do Estado auxiliar no processo de 
internacionalização das empresas, já que a diminuição da vulnerabilidade nacional 
e o fortalecimento da atividade da iniciativa privada são imprescindíveis para 
a concretização do desenvolvimento, que é um direito fundamental assegurado 
pelo Estado. Além disto, o incentivo estatal à internacionalização de empresas, 
embora possa inicialmente parecer, não é uma contradição nem mesmo uma 
inovação brasileira. Embora a internacionalização de empresas seja um fenômeno 
de inspiração liberal – já que o comércio internacional livre é um dos maiores 
anseios desta doutrina – a intervenção estatal sempre esteve presente, fazendo 
com que a mão invisível dos mercados fosse suportada e apoiada pela mão visível 
de um Estado que ora restringia-se a regular, ora percebia a necessidade de agir 
ativamente na implementação de políticas visando objetivos concretos. No to-
cante à internacionalização, diversos países possuem políticas públicas ativas para 
promovê-la, concedendo suporte técnico e fi nanceiro – sendo que esta prática 
tem sido aplicada no Brasil até mesmo tardiamente, se comparado a exemplos 
como o do Japão e a de alguns países da OCDE. 

Este trabalho buscou demonstrar – por meio do exemplo brasileiro, con-
substanciado no apoio do BNDES à internacionalização  - que algumas vezes a 
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atuação regulatória do Estado não é sufi ciente e os resultados pretendidos podem 
exigir algo além de normas jurídicas claras e transparentes. O auxílio do banco 
às empresas privadas foi substancial para que muitas estratégias de internaciona-
lização saíssem do papel. Além da JBS Friboi – a primeira empresa com projeto 
de internacionalização fi nanciado pelo BNDES - outras empresas fazem uso do 
BNDES em suas atuações no exterior, com resultados benéfi cos a economia 
doméstica e receptora do capital. Construtoras brasileiras desenvolvem impor-
tantes projetos de infraestrutura na América Latina e na África com o apoio 
do banco, o que permite uma cooperação positiva tanto ao desenvolvimento 
das empresas nacionais – o que, por sua vez, reduz a vulnerabilidade econômica 
brasileira – quanto ao desenvolvimento socioeconômico do Estado-receptor.

Note-se que a ausência de fi nanciadores privados é uma particularidade 
local que precisou ser suprida por uma atuação maior do Estado. Considerando 
a importância da internacionalização de empresas nacionais para a competitivi-
dade do país, foi preciso que o Estado encontrasse um meio para fomentar estas 
operações. Esta intervenção é positiva e necessária e a visão simplória de que 
a aplicação de recursos no exterior é mera generosidade, e que privaria setores 
domésticos da economia de recursos, precisa ser superada pelo reconhecimento 
da importância da competitividade empresarial nacional para o fortalecimento 
econômico do país. 

Isto, contudo, não signifi ca que a dependência dos recursos estatais deva 
ser permanente. Paralelamente, é preciso manter o incentivo para que fi nan-
ciadores privados aumentem sua participação no mercado brasileiro. É crucial, 
também, que o processo de concessão de créditos públicos seja transparente o 
sufi ciente para que se possa assegurar que é o interesse público que está sendo 
perseguido por esta política de fomento – e não uma contrapartida por doações 
partidárias ou outros favores políticos realizados pelas empresas benefi ciadas.

Importante destacar, por fi m, que outros estudos sobre o papel do Estado 
na promoção da internacionalização das empresas domésticas precisam ainda 
ser realizados, em especial no tocante a um maior engajamento do Brasil nas 
negociações bilaterais de investimento – inclusive visando a proteção do crédito 
concedido pelo próprio BNDES. 

REFERÊNCIAS

ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à 
internacionalização de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, 
André. A internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier 
Editora Ltda, 2007. 

BATISTA, Henrique Gomes et. al.  Aposta em campeões nacionais afeta as 
contas do BNDES.  Jornal O Globo Online. Disponível em: http://oglobo.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 189

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

globo.com/economia/aposta-em-campeoes-nacionais-afeta-as-contas-do-bndes-
-8647917Acesso em: 05 dez. 2013

BANCO CENTRAL. Capitais Brasileiros no Exterior – Ano Base 2012. 
Disponível em: http://www4.bcb.gov.br/rex/CBE/Port/ResultadoCBE2012p.
pdf Acesso em: 04 dez. 2013

BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political 
Resources for Brazilian Multinational Companies. BAR – Brazilian Adminis-
tration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013

BEVIGLIA-ZAMPETTI, Americo. FREDRIKSSON, Torbjorn. A dimensão 
do desenvolvimento nas negociações sobre investimento. In: AMARAL 
JÚNIOR, Alberto. SANCHEZ, Michelle Ratton (Coord). Regulamentação 
internacional dos investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: 
Aduaneiras, 2007.

DA SILVA, Daniel Peluso Rodrigues. O governo brasileiro e a internacionali-
zação de empresas. Conjuntura Internacional – Cenários PUC Minas. Texto 
Informativo. Disponível em: http://www.pucminas.br/imagedb/conjuntura/
CNO_ARQ_NOTIC20100920143702.pdf?PHPSESSID=0295a6600ccdea5f
a08803d1899a873e Acesso em 05 dez. 2013

DAVIS, Kevin E.; TREBILCOCK, Michael J. A relação entre direito e desen-
volvimento: otimistas versus céticos. Revista Direito GV. São Paulo, ano 5, 
n.1, p. 217-268, jan-jun 2009

FIORI, José Luís. Estados, moedas e desenvolvimento. In: FIORI, José Luís 
(Org.) Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis: Vozes, 
1999.

GABARDO, Emerson. O Jardim e a Praça para além do Bem e do Mal  - uma 
antítese ao critério de subsidiariedade como determinante dos fi ns do Estado 
social.  Tese (Doutorado)  - Doutorado em Direito do Estado, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2009

GROS, Denise. Institutos liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova Re-
pública. Porto Alegre: Fundação da Economia e Estatística Siegfried Emanuel 
Heuser, 2003

HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para 
além do viés econômico: refl exos sobre algumas tendências do Direito Público 
brasileiro. A & C  - Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, ano 13, n. 53, jul./set. 2013, Disponível em: http://www.bidforum.
com.br/bid/PDI0006.aspc?pdiCntd=97395Acesso em: 25 nov.2013

HAYEK, Friedrich. O caminho para a servidão. Tradução de Marcelino Amaral. 
Lisboa: Edições 70, 2009.



190 n. 15 -  2013

Michele Alessandra Hastreiter | Luís Alexandre Carta Winter

HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. 

JENKINS, Rhys. Import-substitution versus export-led development strategies: 
the role of multinationals. In: PLASSCHAERT, Sylvain (ed) Multinational 
Enterprises and National Policies. Rome: Herder, 1989

LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado do descrescimento sereno. Tradução 
de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2001

MAGALHÃES, José Carlos de. Direito Econômico Internacional: tendências 
e perspectivas. Curitiba: Juruá, 2005. 

MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instru-
mento de intevenção estatal na ordem econômica. Revista de Direito Público 
da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n.32, out./dez.2010. Disponível 
em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679 Acesso 
em: 25 nov.2013

MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Cente-
lho, 1978

NORTH, Douglass C. Economic Performance through Time. In: American 
Economic Review, American Economic Association, vol. 84(3), pages 359-
68, June – 1994.

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 

RICUPERO, Rubens; BARRETO, Fernando Mello. A importância do in-
vestimento direto estrangeiro do Brasil no exterior para o desenvolvimento 
socioeconômico do país.In: ALMEIDA, André. A internacionalização de 
empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007.

RISTER, Carla. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, signifi cados e 
consequências. São Paulo: Renovar, 2007

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2010,

SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar:  a 
ética no desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.

SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e 
Desenvolvimento: os limites do paradigma Rule of Law e a relevância das 
alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 6(1), p. 213-252, 
jan-jun 2010

SPENCE, Michael. Os desafi os do futuro da economia: o crescimento econô-
mico mundial nos países emergentes e desenvolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 191

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no 
Governo Lula. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Programa 
de Pós Graduação em Relações Internacionais, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2011

UNCTAD; 2012 World Investment Report. United Nations: New Your and 
Geneve, 2012.  Disponível em: http://www.unctad-docs.org/fi les/UNCTAD-
-WIR2012-Full-en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013,

UNCTAD; 2013 World Investment Report. United Nations: New York 
and Geneve, 2013. Disponível em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2013_en.pdf.Acesso em: 02 dez. 2013

WINTER, Luís Alexandre Carta. WACHOWICZ, Marcos. Empresa transna-
cional como fator de desenvolvimento e integração regional para a América 
Latina. Anais do CONPEDI – Salvador-BA. Disponível em: http://www.
conpedi.org.br/anais_salvador.html Acesso em: 04/11/2013  

1 SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar:  a ética no desenvolvimento e 
os problemas do mundo globalizado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 11.

2  Ao lado do mercado de trabalho competitivo e do padrão-ouro automático, no entendimento de Karl 
Polanyi (neste sentido, ver em: POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 155).

3  MAGALHÃES, José Carlos. Direito Econômico Internacional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 186. 
4  HOBSBAWM, Eric. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009, p. 61
5  MAGALHÃES, José Carlos. Direito Econômico Internacional. Curitiba: Juruá, 2007, p. 186
6  HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: 

refl exos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. A & C  - Revista de Direito Administra-
tivo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, jul./set. 2013, Disponível em: http://www.bidforum.
com.br/bid/PDI0006.aspc?pdiCntd=97395. Acesso em: 25 nov.2013

7  SPENCE, Michael. Os desafi os do futuro da economia: o crescimento econômico mundial nos países 
emergentes e desenvolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 115

8  Sobre a teoria do descrescimento, ver em: LATOUCHE, Serge. Pequeno Tratado do descrescimento 
sereno. Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2001. 

9  SPENCE, Michael. Os desafi os do futuro da economia: o crescimento econômico mundial nos países 
emergentes e desenvolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  p. 26

10  SPENCE, Michael. Os desafi os do futuro da economia: o crescimento econômico mundial nos países 
emergentes e desenvolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 26

11  RICUPERO, Rubens; BARRETO, Fernando Mello. A importância do investimento direto estrangeiro 
do Brasil no exterior para o desenvolvimento socioeconômico do país.In: ALMEIDA, André. A interna-
cionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  
DPTPhoenix Editorial, p. 20.

12  RICUPERO, Rubens; BARRETO, Fernando Mello. A importância do investimento direto estrangeiro 
do Brasil no exterior para o desenvolvimento socioeconômico do país.In: ALMEIDA, André. A interna-
cionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  
DPTPhoenix Editorial,.  p.40

13  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p. 196.



192 n. 15 -  2013

Michele Alessandra Hastreiter | Luís Alexandre Carta Winter

14  Exemplos de estudos como este pode ser encontrado em:  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, 
Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização de empresas brasileiras: algumas refl exões. 
In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora 
Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, p. 197-199

15  GABARDO, Emerson. O Jardim e a Praça para além do Bem e do Mal  - uma antítese ao critério de 
subsidiariedade como determinante dos fi ns do Estado social.  Tese (Doutorado)  - Doutorado em Direito 
do Estado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009, p. 228.

16  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 16
17  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 17
18  HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: 

refl exos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. A & C  - Revista de Direito Administra-
tivo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, jul./set. 2013, Disponível em: http://www.bidforum.
com.br/bid/PDI0006.aspc?pdiCntd=97395. Acesso em: 25 nov.2013, p. 4-5

19  Um exemplo  é a OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) que reconhece 
a possibilidade de impactos positivos e negativos na atuação das empresas transnacionais, e periodicamen-
te publica um documento com diretrizes para estas empresas, visando a disseminação de boas práticas. 
As chamadas “Guidelines for Multinational Enterprises” podem ser encontradas no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.oecd.org/corporate/mne/. 

20  BEVIGLIA-ZAMPETTI, Americo. FREDRIKSSON, Torbjorn. A dimensão do desenvolvimento 
nas negociações sobre investimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto. SANCHEZ, Michelle Ratton. 
Regulamentação internacional dos investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 
2007. P. .46-47 

21  RISTER, Carla. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, signifi cados e consequências. São Paulo: 
Renovar, 2007, p. 14

22  O conceito de direito ao desenvolvimento surgiu na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Di-
reitos dos Povos, sendo este o primeiro documento normativo internacional a reconhecê-lo, em 1981. 
Posteriormente, o artigo 1º da Resolução n°. 41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas de 04 de 
dezembro de 1986 proclamou o direito ao desenvolvimento como um direito inalienável do homem. 
(neste sentido ver em RISTER, Direito ao desenvolvimento: antecedentes, signifi cados e consequências. 
São Paulo: Renovar, 2007, p. 53)

23  Na Constituição brasileira, o direito ao desenvolvimento pode ser considerado como um direito fun-
damental, protegido pelo parágrafo 2° do artigo 5° da Constituição (“os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”), decorrente portanto de sua 
afi rmação como tal no plano internacional. (neste sentido, ver em: GABARDO, Emerson. O Jardim e 
a Praça para além do Bem e do Mal  - uma antítese ao critério de subsidiariedade como determinante 
dos fi ns do Estado social.  Tese (Doutorado)  - Doutorado em Direito do Estado, Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, 2009, p. 244)

24  RISTER, Carla. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, signifi cados e consequências. São Paulo: 
Renovar, 2007., p. 64

25  Neste sentido, ver em WINTER, Luís Alexandre Carta. WACHOWICZ, Marcos. Empresa transnacional 
como fator de desenvolvimento e integração regional para a América Latina. Anais do CONPEDI – 
Salvador-BA. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/anais_salvador.html Acesso em: 04/11/2013  

26  HACHEM, Daniel Wunder. A noção constitucional de desenvolvimento para além do viés econômico: 
refl exos sobre algumas tendências do Direito Público brasileiro. A & C  - Revista de Direito Administra-
tivo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 53, jul./set. 2013, Disponível em: http://www.bidforum.
com.br/bid/PDI0006.aspc?pdiCntd=97395 Acesso em: 25 nov.2013, p. 4-5

27  BEVIGLIA-ZAMPETTI, Americo. FREDRIKSSON, Torbjorn. A dimensão do desenvolvimento 
nas negociações sobre investimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto. SANCHEZ, Michelle Ratton. 
Regulamentação internacional dos investimentos: algumas lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 
2007, p. 46-47 

28  FIORI, José Luís. Estados, moedas e desenvolvimento. In: FIORI, José Luís (Org.). Estados e moedas 
no desenvolvimento das nações. Petrópolis: Vozes, 1999., p. 50.

29  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 124
30  Embora não seja uma unanimidade, posto que existem aqueles que consideram que contestam a 

afi rmação de que o Direito desempenha um papel signifi cativo na busca pelo desenvolvimento. Neste 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 193

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

sentido, recomenda-se a leitura de DAVIS, Kevin E.; TREBILCOCK, Michael J. A relação entre direito 
e desenvolvimento: otimistas versus céticos. Revista Direito GV. São Paulo, jan-jun 2009, p. 03.

31  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978, p.77
32  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 

155
33  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 

161-167
34  POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 

155
35  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 98
36  Nota-se que a intervenção do Estado não é, portanto, contrária a economia capitalista – que pressupõe 

a propriedade privada e é apenas incompatível com a total plainifi cação estatal, admitindo uma certa 
medida de planifi cação. Neste sentido ver em: MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed. 
Coimbra: Centelho, 1978, p. 25

37  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 53
38  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978. p. 53
39  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 

do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1),p. 220-221.

40  MOREIRA, Vital. A ordem jurídica do capitalismo. 3.ed., Coimbra: Centelho, 1978, p. 54
41  JENKINS, Rhys. Import-substitution versus export-led development strategies: the role of multinationals. 

In: PLASSCHAERT, Sylvain (ed) Multinational Enterprises and National Policies. Rome: Herder, 1989, 
p. 64

42  JENKINS, Rhys. Import-substitution versus export-led development strategies: the role of multinationals. 
In: PLASSCHAERT, Sylvain (ed) Multinational Enterprises and National Policies. Rome: Herder, 1989 
p.63

43  A Nova Economia Institucional (NEI) é uma corrente de pensamento econômico que defende que as 
instituições jurídicas, enquanto restrições criadas pelos seres humanos para estruturar as relações huma-
nas, são importantes para explicar as diferenças econômicas entre países. Sobre a NEI, recomenda-se a 
leitura de NORTH, Douglass C. Economic Performance through Time. In: American Economic Review, 
American Economic Association, vol. 84(3), pages 359-68, June – 1994.

44  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1), p. 219

45  GROS, Denise. Institutos liberais e neoliberalismo no Brasil da Nova República. Porto Alegre: Fundação 
da Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, 2003, p. 89

46  HAYEK, Friedrich. O caminho para a servidão. Tradução de Marcelino Amaral. Lisboa: Edições 70, 
2009 , p. 113

47  JENKINS, Rhys. Import-substitution versus export-led development strategies: the role of multinationals. 
In: PLASSCHAERT, Sylvain (ed) Multinational Enterprises and National Policies. Rome: Herder, 1989, 
p. 108

48  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1),p. 217

49  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1), p. 246

50  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1), p. 246

51  BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political Resources for Brazilian 
Multinational Companies. BAR – Brazilian Administration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, 
pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013. 

52 SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1),p.202



194 n. 15 -  2013

Michele Alessandra Hastreiter | Luís Alexandre Carta Winter

53  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1), p.220

54  MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intevenção estatal 
na ordem econômica. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n.32, 
out./dez.2010. Disponível em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679Acesso 
em: 25 nov.2013, p. 9

55  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p.202

56  MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. O fomento como instrumento de intevenção estatal 
na ordem econômica. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 8, n.32, 
out./dez.2010. Disponível em: http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=70679. Acesso 
em: 25 nov.2013

57  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial,  
p.203

58  UNCTAD; 2013 World Investment Report. United Nations: New York and Geneve, 2013. Disponível 
em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013, p. 9

59  UNCTAD; 2013 World Investment Report. United Nations: New York and Geneve, 2013. Disponível 
em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013 p. 13

60  UNCTAD; 2013 World Investment Report. United Nations: New York and Geneve, 2013. Disponível 
em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013, p. 15

61  UNCTAD; 2012 World Investment Report. United Nations: New Your and Geneve, 2012.  Disponível 
em: http://www.unctad-docs.org/fi les/UNCTAD-WIR2012-Full-en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013, p. 54

62  RICUPERO, Rubens; BARRETO, Fernando Mello. A importância do investimento direto estrangeiro 
do Brasil no exterior para o desenvolvimento socioeconômico do país.In: ALMEIDA, André. A interna-
cionalização de empresas brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  
DPTPhoenix Editorial, p. 25

63  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p. 200

64  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p. 201

65  ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p. 201

66  BANCO CENTRAL. Capitais Brasileiros no Exterior – Ano Base 2012. Disponível em: http://www4.
bcb.gov.br/rex/CBE/Port/ResultadoCBE2012p.pdf. Acesso em: 04 dez. 2013

67  BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political Resources for Brazilian 
Multinational Companies. BAR – Brazilian Administration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, 
pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013. 

68  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1),p. 229.

69  SHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites 
do paradigma Rule of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 
6(1),p. 244.

70  Exemplos destas reformas podem ser encontrados no artigo de Mário Gomes Shapiro (SHAPIRO, Mario 
Gomes. Repensando a Relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites do paradigma Rule 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 195

Uma “Mão Visível” no Capitalismo Globalizado Brasileiro:
O papel do BNDES na internacionalização de empresas brasileiras

of Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito GV. São Paulo 6(1),p. 229).
71  VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo Lula. Dissertação 

(Mestrado em Relações Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 91

72  Segundo Robson Coelho Cardoch Valdez, a internacionalização de empresas, porém, não é fi nanciada 
com recursos do FAT, mas sim com recursos captados no exterior. Neste sentido, ver em: VALDEZ, 
Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo Lula. Dissertação (Mestrado 
em Relações Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 91

73 ALEM, Ana Claudia; CAVALCANTI, Carlos Eduardo. O BNDES e o apoio à internacionalização 
de empresas brasileiras: algumas refl exões. In: ALMEIDA, André. A internacionalização de empresas 
brasileiras. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2007. Editoração Eletrônica:  DPTPhoenix Editorial, 
p.203

74  BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political Resources for Brazilian 
Multinational Companies. BAR – Brazilian Administration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, 
pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013.

75   DA SILVA, Daniel Peluso Rodrigues. O governo brasileiro e a internacionalização de empresas. Con-
juntura Internacional – Cenários PUC Minas. Texto Informativo. Disponível em: http://www.pucminas.
br/imagedb/conjuntura/CNO_ARQ_NOTIC20100920143702.pdf?PHPSESSID=0295a6600ccdea5fa0
8803d1899a873e. Acesso em 05 dez. 2013

76  BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political Resources for Brazilian 
Multinational Companies. BAR – Brazilian Administration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, 
pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013

77  VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo Lula. Dissertação 
(Mestrado em Relações Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 92

78  VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo Lula. Dissertação 
(Mestrado em Relações Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 92

79  VALDEZ, Robson Coelho Cardoch. A internacionalização do BNDES no Governo Lula. Dissertação 
(Mestrado em Relações Internacionais) – Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 92

80  UNCTAD; 2013 World Investment Report. United Nations: New York and Geneve, 2013. Disponível 
em: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf. Acesso em: 02 dez. 2013, p. 33

81  Conforme reportagem publicada em: BATISTA, Henrique Gomes et. al.  Aposta em campeões nacionais 
afeta as contas do BNDES.  Jornal O Globo Online. Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/
aposta-em-campeoes-nacionais-afeta-as-contas-do-bndes-8647917. Acesso em: 05 dez. 2013

82  Movido por esta preocupação, o BNDES divulgou em 30 de outubro de 2013 uma nota de esclarecimento 
acerca do pedido de recuperação judicial da OGX, informando que não concedeu nenhum fi nanciamento 
à empresa e que sua participação acionária por intermédio do BNDESPAR representa apenas 0,01% 
de sua carteira de ações. Neste sentido, ver em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/
Institucional/Sala_de_Imprensa/Comunicados/2013/20131030_ogx.html

83  VALOR ECONÔMICO, BNDES fará esforço para moderar empréstimos, diz Coutinho. Disponível 
em: http://www.valor.com.br/brasil/3367254/bndes-fara-esforco-para-moderar-emprestimos-diz-coutinho. 
Acesso em: 10 dez.2013

84  BAZUCHI, Karina Regina Vieira et. al. The Role of Home Country Political Resources for Brazilian 
Multinational Companies. BAR – Brazilian Administration Review. Rio de Janeiro, v.10, n.4, art. 3, 
pp. 415 – 438, Oct/Dec. 2013



196 n. 15 -  2013

Michele Alessandra Hastreiter | Luís Alexandre Carta Winter

A  V I S I B L E  H A N D  O N  B R A Z I L I A N 
CAPITALISM: BNDES’ ASSISTANCE TO 
BRAZILIAN COMPANIES ABROAD 

ABSTRACT

The internationalization of companies is one of the 
most important facets of contemporary Economy. As 
an advanced stage of the intensifi cation of international 
trade, the decision to operate abroad is not, for many 
companies, an option, but actually a necessity to 
survive on the international competition. This article 
aims to identify whether the National-state should 
develop public policies to support companies in their 
internationalization process. Therefore, through 
hypothetical- deductive method, the article seeks to 
confi rm if the internationalization of enterprises is 
benefi cial to its home country’s development and also 
if the fi nancing of international operations through the 
BNDES is a proper public policy for development. To do 
so, a review on the literature was performed, especially 
on some of the classic literature of Economic Law and 
related studies on the subject. Data from national and 
international institutions were also analyzed. The 
central role of business in the economic performance 
of countries makes the strengthening of domestic 
enterprises a matter of public interest, thus deserving the 
support of the state, through regulatory and incentive 
measures. In Brazil, BNDES ‘s role as financier of 
internationalization processes played a fundamental role 
in the expansion of businesses across national borders. 
Thus it was concluded that intervention strategies that 
aim to promote the national development should be 
thought considering the peculiarities of each country, 
and in some cases, active state intervention is more 
effective than merely adopting regulatory measures. 
The example of the active presence of BNDES in the 
internationalization of companies in Brazil seems to 
corroborate this statement.

Keywords: BNDES. Enterprises internationalization. 
Development. Public Policies.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar a morfologia do 
direito fundamental à vida à luz da jurisprudência da Suprema 
Corte Brasileira. Para tanto, como preparação a essa discussão, 
busca-se primeiro construir um conceito operacional do bem 
jurídico vida e compreender a problemática existente sobre 
os limites de sua proteção em diferentes civilizações. Após, 
discutem-se três leading cases emblemáticos na história da pro-
teção da vida no Brasil: 1) a interrupção da gravidez decorrente 
de estupro; 2) o aborto de fetos anencéfalos; 3) e a pesquisa de 
células tronco extraídas de embriões humanos, concebidos in 
vitro, demonstrando-se, através desse debate, a forma como a 
Corte Constitucional Brasileira acabou restringindo o marco 
inicial de cobertura da proteção à vida. 
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem por objetivo discutir a morfologia do direito funda-
mental à vida, sob a ótica da jurisprudência da Corte Constitucional Brasileira. 
Para tanto, discute-se, na primeira parte do texto, a necessária construção de 
um conceito do direito à vida, como o objetivo de se melhor compreender a 
problemática que envolve o tema. 

Após, estuda-se a proteção internacional da vida e o seu traço morfolo-
gicamente universal, através da análise da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), da Carta Africana de 
Direitos Humanos e dos Povos, da Convenção Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos e da Declaração Universal do Islã.

Por fi m, discutem-se três emblemáticoss leading cases do Supremo Tri-
bunal Federal Brasileiro, envolvendo a proteção da vida, tais como: a gravidez 
decorrente de estupro, a gestação de fetos anencéfalos e as pesquisas com células 
tronco extraídas de embriões humanos, a fi m de se compreender como o direito 
à vida vem sendo protegido no Brasil.

1 CONTORNOS CONCEITUAIS DO DIREITO À VIDA

O conceito de vida é bastante complexo, em razão do seu caráter polis-
sêmico, ou seja, por admitir vários signifi cados, em distintas áreas do conheci-
mento, tais como: a fi losofi a, a antropologia, a medicina, a sociologia, a religiosa, 
a científi ca, a moral, a jurídica, entre tantas outras. Essas diferentes formas de 
compreensão do fenômeno vida, indicam que não é possível pensar num conceito 
único, visto que a sua característica morfológica exige o estabelecimento de um 
perfi l conceitual, tal como descrito por Eduardo Mortimer,2 dentro do qual a vida 
deve ser entendida como algo que possui diferentes zonas de compreensão.

Neste trabalho a zona de compreensão da vida será construída sob os 
vieses jurídico, histórico e fi losófi co, de forma a permitir uma melhor compre-
ensão dos fundamentos que vem embasando os julgamentos realizados pela 
Suprema Corte Brasileira sobre o assunto.

Nesse sentido, deve-se lembrar que a preocupação com a vida, não é algo 
recente na história da humanidade. No ocidente, por exemplo, encontram-se 
seus primeiros registros nas ideias do fi lósofo grego Hippógrates,3 o qual defendia 
que a vida tinha início na concepção e, por isso, a mãe não poderia ingerir 
qualquer medicação que fosse capaz de colocar a gestação do bebê em risco.

Para Guy Durant a palavra vida, subentende-se o qualifi cativo huma-
no.4 A vida é considerada um direito pertencente a um indivíduo abstrato, 
um homem essencial e eterno, concebido também como um direito humano. 

Rodolfo Figueroa ao tentar conceituar o “direito à vida” refere-se acerca da 
possibilidade de identifi car cinco concepções: a primeira sustenta que o direito 
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à vida consiste no direito de viver e permanecer com vida; a segunda sugere 
o direito de viver bem, ou viver com dignidade; a terceira propõe entender 
que o direito à vida fundamenta-se no direito a receber todo o minimamente 
necessário para não morrer; a quarta propõe entender como o direito que não 
nos matem; e por fi m, a quinta concepção sustenta a ideia de que este direito 
consiste em que não nos matem arbitrariamente.5

Existe também o uso da conhecida retórica de que a vida humana possui 
um valor intrínseco e inato; que é sagrada em si mesma. Este caráter sagrado da 
vida humana é concebido quando sua vida biológica se inicia, muito antes de a 
criatura à qual essa vida é intrínseca tenha movimento, sensação ou interesses. 
De acordo com esta sustentação, algumas práticas seriam erradas, tal qual o 
aborto, pois desconsidera e insulta o valor intrínseco de qualquer estágio ou 
forma da vida humana.6

Ronald Dworkin salienta que o caráter “sagrado” da vida humana su-
gere uma convicção teísta, por fundamentar-se no amor e no poder criador de 
Deus. No entanto, o autor alerta que o respeito pela criação divina deve ser 
ponderado e não considerado como uma prioridade automática da vida bio-
lógica de um feto sobre a vida plenamente desenvolvida de sua mãe. Àqueles 
que acreditam na santidade da vida humana, acreditarão também que, uma 
vez iniciada é necessário que tal vida se desenvolva bem e que o investimento 
por ela representado venha a concretizar-se e não se frustrar.7

A retórica do movimento “pró-vida” pressupõe que o feto é, desde o mo-
mento de sua concepção, uma pessoa com direitos e interesses de importância 
igual aos de qualquer outro membro da comunidade. Entretanto, uma pergunta 
capciosa há de ser feita: o feto é uma pessoa? Faz-se esta indagação, posto que 
a palavra “pessoa” possui inúmeros usos e sentidos que podem ser facilmente 
confundidos. Dworkin salienta que seria inteligente fazer a indagação se o feto 
possui interesses que devem ser protegidos por direitos, inclusive pelo direito 
à vida, ou se a vida do feto deve ser tratada como sagrada, tenha ele ou não 
interesses, do que saber se o feto é uma pessoa, pois não é preciso decidir se ele 
é uma pessoa para responder os questionamentos feitos alhures.8

Para Javier Saldaña Serrano a defesa do direito à vida necessita de uma 
proposta teórica forte e com fundamentos sólidos. Afi rma que a mais consistente 
é a concepção do direito natural aristotélico-tomista, tradição que abarca mais 
de dois mil anos e para a qual o direito supõe a existência de ao menos três 
elementos: i) O sujeito ativo ou o titular do direito; ii) o objeto (a coisa, bem 
ou prestação do direito); e iii) o sujeito passivo. Para a existência do direito 
reconhece-se, necessariamente, a relação de titularidade que o sujeito ativo tem 
sobre o objeto ou o bem jurídico e a relação de dívida ou obrigatoriedade no 
sujeito passivo que engendra dita relação. Desta forma, quando se fala de direito 
à vida, está-se a fazer alusão a vida humana. Reconhecendo que os titulares dos 
direitos são as pessoas, isto signifi ca que todo ser humano possui uma série de 
direitos que lhe pertencem como direitos humanos e dos quais é titular, sendo o 
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mais signifi cativo o direito à vida. Para o autor, os direitos humanos encontram 
seu fundamento na dignidade da pessoa, esta entendida como aquela qualidade 
de ser superior ao resto dos seres.9

Assim, pode-se conceituar a vida como um dos valores inerentes à pessoa 
humana,10 um bem jurídico tutelado pelo Estado, cabendo ao organismo esta-
tal promovê-la e defendê-la.11 Para Dworkin a vida humana será instrumental 
quando tornar melhor a vida das outras pessoas; será subjetivamente valiosa 
quando for estimado seu valor por ela própria, ou seja, quanto ela quer estar 
viva, e por fi m, terá o valor pessoal, quando a vida for o bem mais importante 
que o indivíduo possui.12

O respeito à vida deve estar baseado na vontade do homem de conservar 
seu ser, sua vida, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana.13

Uma das questões a elucidar sobre o direito à inviolabilidade da vida é 
saber se ela se reveste de caráter absoluto, de bem relativo ou prima facie. Carlos 
Massini Correas aduz que o direito à inviolabilidade da vida ou se tem ou não 
se tem; não admite graus, não pode ter um pouco, mais, menos ou muito, e, 
portanto, não pode nunca ser deixado de lado por considerações de utilidade 
ou conveniência. O valor básico da vida faz referência direta ao modo de existir 
próprios dos entes humanos, que é existencialmente autônomo ou substancial. 
Logo, a vida possui um caráter especial enquanto bem humano básico, já que 
se reveste de uma defi nitividade e uma decisividade que não corresponde aos 
outros bens.14

No caso dos atentados à inviolabilidade da vida, cada atentado – que 
resulte “exitoso” - diminui de modo decisivo e defi nitivo todas as possibilidades 
humanas de melhoria. Pode-se dizer que o atentado à vida é, ao mesmo tempo, 
contra todo o resto dos bens humanos básicos, já que sua ausência impede a 
possibilidade de sua concreção. Portanto, se o critério para determinar o caráter 
básico dos bens radica na realização humana, é claro que a condição primeira e 
mais básica para essa realização é a permanência da vida – ou a intangibilidade 
da vida – do sujeito dessa realização. É possível falar da vida como o bem básico, 
central a cujo redor se organizam os restantes bens humanos.15 Por conseguinte, 
afi rma-se com frequência que o direito à vida é um direito fundamental, pois 
dele derivam todos os demais direitos; trata-se de um sustentáculo sem o qual 
nenhum teria realidade.16

 Por tais argumentos, pode-se dizer que o direito à vida é universal, ou 
seja, vale para todo homem, independentemente da raça, nacionalidade. Mas 
isso não signifi ca que é um direito absoluto, pois comporta exceções. Norberto 
Bobbio alerta para três circunstâncias nas quais é possível perder o direito à 
vida, quais sejam: i) quando este direito entra em confl ito com um direito fun-
damental considerado como superior; ou ii) quando o titular deste direito não 
o reconhece e acaba por violar o igual direito dos outros, ou ainda iii) quando 
entra em colisão com outro direito ou com o direito do outro.17



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 201

Os Limites da Proteção da Vida na Jurisprudência da Suprema Corte Brasileira 

A primeira hipótese é descrita por Bobbio no caso da pena de morte em 
que o direito à vida do réu colide com o direito à segurança do Estado; por sua 
vez, a segunda hipótese pode ser exemplifi cada no caso de estado de guerra, 
porquanto fi cam suspensos os direitos fundamentais dos indivíduos; e por fi m, 
a terceira hipótese é descrita por Bobbio nas situações de estado de necessidade 
e legítima defesa, em que tais situações são vistas como causas de justifi cação 
quando o indivíduo tem de violar a lei para que sua vida não seja ameaçada 
ou ceifada de modo grave.18

2 O TRATAMENTO JURÍDICO INTERNACIONAL DO DIREITO 
HUMANO FUNDAMENTAL À VIDA

O artigo terceiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
ONU19 consagra a máxima de que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal, sem detalhar, todavia, a abrangência e o alcance desses 
direitos, de forma que se possa aplicá-los diante de casos concretos, como nas 
situações de pena de morte ou de aborto. Além disso, ainda que os conceitos 
de vida e liberdade sejam relativamente fáceis de serem compreendidos nesse 
dispositivo, a expressão segurança pessoal apresenta-se vaga e passível de múl-
tiplas interpretações. O seu signifi cado, entretanto, segundo as considerações 
registradas pelos membros do Terceiro Comitê da Comissão de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas, quando da redação do documento, está relacionado à 
ideia de proteção da integridade física.20 Dessa forma, na época da votação do 
texto fi nal da Declaração, o representante das Filipinas chegou a sugerir que 
se usasse a expressão integridade física no texto, para que o bem que se queria 
proteger fi casse mais evidente, mas o Comitê responsável pela redação rejeitou 
a proposta por entender que a expressão segurança pessoal incluía essa noção 
em seu signifi cado e porque o próprio artigo quinto, ao proibir a tortura e o 
tratamento ou punições cruéis, completava esse sentido.21

A Carta Africana de Direitos Humanos, por sua vez, estabelece, em seu 
artigo quarto, que todo ser humano tem direito à vida e à integridade física e 
moral, não podendo ser “arbitrariamente privado desse direito,”22 deixando claro 
que essas normas poderão ser restringidas por procedimentos legais não arbitrários. 
No que concerne à Declaração Universal do Islã, verifi ca-se que ela afi rma, no 
seu artigo primeiro23, que a vida humana é sagrada e inviolável, devendo, por 
isso, ser protegida, podendo, no entanto, ser suprimida sob a autoridade da lei.

O direito à vida é o mais elementar dos direitos que os seres humanos 
possuem, pois constitui pressuposto lógico e racional para o exercício dos de-
mais, razão pela qual não deveria ser derrogado ainda que se esteja diante de 
situações de guerra ou emergência pública.24 Essa inviolabilidade, contudo, não 
signifi ca que o direito à vida seja absoluto, mas, pela importância que possui, 
somente se admite a sua relativização em casos de legítima defesa ou estado 
de necessidade25, pois estarão em jogo dois direitos de igual patamar, ou seja, 
vida contra vida.26 
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Contudo, a Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 
(art. 6º)27, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (art. 4º)28 e a 
Declaração Universal do Islã (art. I, a.) destacam que a supressão da vida só 
não é admitida quando for arbitrária ou fora da autoridade da lei, deixando 
espaço aberto para a relativização desse direito, nas situações previstas em lei. 

Essa relativização legal, entretanto, tem trazido sérios problemas práticos, 
visto que alguns países têm inserido na suas ordens legais internas a possibilidade 
de aplicação da pena de morte, decorrente de decisão judicial condenatória 
transitada em julgado29, ou de aborto, de acordo com a autonomia de vontade 
da mulher. No que concerne a previsão legal da pena capital, vê-se que se com-
patibiliza com a dimensão básica da dignidade humana e, além disso, desafi a 
a própria lógica do sistema internacional de proteção dos direitos humanos e 
do texto básico das Declarações internacionais. 

Veja-se que, se forem colocados lado a lado os direitos à vida, à liberdade 
e à integridade física, por exemplo, notar-se-á que o primeiro deles é condi-
ção lógica para o exercício dos demais.30 Sem a vida, não há como pensar no 
exercício de nenhum outro direito, pois ela é o pressuposto vital e a primeira 
expressão da dignidade humana sobre a qual se edifi cam todas as demais formas 
de sua realização.31 Observe-se que, se um indivíduo tem restringido o seu direito 
de liberdade por uma sentença judicial transitada em julgado, e é mantido na 
prisão por trinta anos ou mesmo até o fi m dos seus dias, por ser considerado 
um risco para a sociedade, ele ainda assim é detentor de dignidade, porque 
esse é um atributo inerente aos seres humanos que não pode ser apagado em 
razão de seus erros.32 Ocorre que, nesse caso, ele poderá desenvolver atividades 
laborativas dentro do sistema prisional, aprimorar e viver suas potencialidades 
e até mesmo contribuir para a sociedade com o resultado do fruto de seu tra-
balho interno. Todavia, se, no mesmo caso, a pena aplicada fosse a de morte, 
o resultado seria a redução do ser humano a mero objeto sem valor, pois sua 
dignidade desapareceria por completo e para todo o sempre, com o fi m de sua 
vida, sendo privado de qualquer possibilidade de reabilitação ou de realização 
mínima de sua humanidade. Deve-se aqui recordar as palavras de Béatrice 
Maurer, para quem os indivíduos partilham de “uma dignidade fundamental, 
substancial, que é dividida de forma igual entre todos os homens, qualquer que 
seja a sua situação ou os seus danos à realidade externa”.33 No mesmo sentido, 
posiciona-se o jurista alemão Michael Kloepfer, Professor Catedrático da Uni-
versidade de Humboldt, de Berlim, para quem 

Não é possível, ademais, uma perda da dignidade da pessoa 
humana, de forma que também para o criminoso que pode ter 
atentado, da forma mais grave e insuportável, contra tudo aquilo 
que a ordem de valores da Constituição coloca sob sua proteção, 
não pode ser negado o direito ao respeito da sua dignidade.34

A falta de lógica do sistema internacional, anteriormente referido, fi ca 
evidente quando se constata que o direito à integridade física está posto acima 
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do próprio direito à vida, pois se proíbe a tortura, sem exceção ou ressalvas, ao 
mesmo tempo em que se admite a supressão do direito à vida, desde que seja 
feita na forma da lei.35 Nessa perspectiva, a lei interna de um país pode prever 
a pena capital ou aborto, mas, em hipótese alguma, poderá estabelecer penas 
corporais. Assim, a aplicação de açoite público em um indivíduo, como punição 
aplicada em algumas culturas, como na China36, por exemplo, é impensável, 
mesmo que, depois dessa pena, o indivíduo possa se integrar novamente à 
sociedade e seguir sua vida. É aceitável, contudo, nessa (i)lógica estabelecida 
nos textos internacionais, que a legislação dos países estabeleçam a pena capital 
pública de um indivíduo, como ocorre nos Estados Unidos37, reduzindo-lhe o 
status ao de mera coisa que vai ser descartada para todo o sempre da convivên-
cia com demais seres humanos, interrompendo, assim, qualquer possibilidade 
de reabilitação ou desenvolvimento, ainda que mínimo, de sua dignidade.38 

Nessa perspectiva, o corpo humano tem valor e proteção superiores aos 
da própria vida que o habita, pois se admite que o Estado ponha fi m a existên-
cia de um ser humano que cometeu um crime, mas, em hipótese alguma, que 
submeta o seu corpo a torturas. É de se questionar se a dignidade do homem 
está situada na estrutura física que o envolve (corpo) ou na essência interior 
que possui e dentro da qual expressa sua razão e sentimentos durante o período 
em que o sopro da vida sustenta a sua existência. A questão é que não se pode 
tratar a vida e a dignidade humana de forma sucessiva, pois elas são unidade 
inseparável, já que não se consegue destacar do indivíduo a sua dignidade, sem 
que, com isso, ele perca a sua própria humanidade.39

Essa distorção na redação dos tratados internacionais, no sentido de 
permitir que as leis dos países relativizem o direito à vida, disciplinando a pena 
de morte, já foi percebida pela comunidade internacional. Tanto é assim que a 
Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) adotou, em 
1990, o Protocolo para a Convenção Americana de Direitos Humanos para a 
Abolição da Pena de Morte, estabelecendo, no artigo primeiro, que “Os Estados 
Partes deste Protocolo não aplicarão a pena de morte em seus territórios para 
nenhuma pessoa sujeita a sua jurisdição”.40 

No mesmo sentido, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, 
proclamada em dezembro de 2000, e ratifi cada no Tratado de Lisboa, em 01 
de dezembro de 2009, estabelece expressamente, em seu artigo segundo, que 
“Todas as pessoas têm o direito à vida” e “Ninguém pode ser condenado à pena 
de morte, nem executado”.41 Embora esses documentos ainda não tenham sido 
completamente endossados pelos países que compõem essas organizações, há 
forte movimento na Europa para a abolição da pena de morte no mundo.42 

Em 2010, a União Européia declarou o dia 10 de outubro como sendo o 
dia mundial contra a pena de morte, por entender que ela é uma negação ina-
ceitável da integridade e da dignidade humana.43 Além disso, essa organização 
europeia também tem utilizado de ofensivas diplomáticas a favor de indivíduos 
que são condenados à morte nos Estados Unidos, na Palestina, na Malásia, no 
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Japão, entre outros 58 países ou territórios que ainda aplicam a pena capital, 
como forma de uma nova política que pretende efetivamente abolir a pena de 
morte da história da humanidade.44 Esse movimento internacional recupera o 
texto original das Declarações de Direitos Humanos aqui estudadas, na medida 
em que busca impedir que a lei interna dos países retire dos seres humanos o 
atributo mais sagrado que possuem: a dignidade humana, a qual tem na vida o 
ponto de partida da sua realização. 

Outra problemática envolvendo o direito à vida está na defi nição do mar-
co inicial da sua proteção e os seus consequentes desdobramentos em relação a 
casos como a gravidez decorrente de estupro, a gestação de fetos anencéfalos e a 
pesquisa de células tronco extraídas de embriões humanos concebidos in vitro. 
A questão é polêmica e merece um tópico próprio de análise, especialmente 
no que diz respeito a sua discussão no Brasil.

3 O MARCO INICIAL DA PROTEÇÃO DA VIDA NA JURISPRUDÊN-
CIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO

No Brasil a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, eleva o direito 
à vida à categoria de direito fundamental, por considerar da existência humana 
um bem jurídico indisponível. A Carta Magna não específi ca, contudo, em que 
momento tem início a proteção da vida e, tampouco, quando ela termina. Esta 
tarefa coube a legislação infraconstitucional brasileira, a qual tentou preencher 
essas lacunas, disciplinando o direito a vida em três estágios que podem assim 
ser defi nidos: 1º) direito de nascer, previsto no Código Civil, o qual pretende 
assegurar a proteção do feto humano desde a sua concepção45; além disso, o 
Código Penal criminaliza o aborto;46 2) O mesmo Código Criminal também 
busca garantir a todo ser humano o direito de permanecer vivo e de proteger a 
própria vida, punindo severamente o homicídio,47 a tortura e todas as formas 
tentadas ou consumadas de afronta à integridade física e moral; 3) por fi m, o 
Código Penal protege o direito de os seres humanos não terem o processo vital 
interrompido senão pela morte espontânea e inevitável, punindo a eutanásia, 
ao considerar-lhe um crime doloso contra a vida.

A disciplina jurídica da vida no Brasil deixa claro que a proteção deste 
direito somente cessa com o fi m da própria existência de um ser humano, sendo 
diagnosticada pela cessação das funções vitais do organismo: respiração, circu-
lação e atividade cerebral. Para garantir o respeito a esse preceito, a legislação 
criou um sistema rígido para o transplante de órgãos, pois se exige uma perícia 
médica detalhada para a constatação precisa da morte encefálica.48

Dentro desses parâmetros legislativos de proteção da vida, o tema do 
aborto é o que tem alcançado maior discussão e destaque nos Tribunais brasi-
leiros, principalmente em face de situações controvertidas como a da gestação 
de fetos anencéfalos, a da gravidez decorrente de estupro e do uso de embriões 
para estudos científi cos.
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Em face do absoluto silêncio do legislador brasileiro no sentido de deta-
lhar o regramento desses temas e diante do clamor social para uma defi nição 
sobre a extensão jurídica da proteção à vida humana, o Supremo Tribunal Fe-
deral tem sido chamado para delimitar esses tortuosos assuntos, dentro de sua 
competência constitucional de guardião e intérprete da Constituição. Assim, 
argumentos religiosos, fi losófi cos, antropológicos, médicos e jurídicos sobre 
o tema vida passaram a ser discutidos diuturnamente nesta Corte, a qual foi 
provocada a se pronunciar, em especial, no que diz respeito aos fetos humanos 
concebidos dentro e fora do útero feminino, seja voluntariamente ou resultantes 
de atos de violência. 

Nesse sentido, a primeira premissa que se pode colher das diversas 
decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro sobre o tema é que o aborto 
de um feto em desenvolvimento no útero feminino somente pode ser reali-
zado se a manutenção da gravidez trouxer riscos à saúde da gestante, ou seja, 
no confl ito entre a vida de um feto e a da sua genitora, deve prevalecer esta 
última em detrimento do primeiro. Na ação de Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 54,49 por exemplo, o Supremo Tribunal Federal 
brasileiro fi rmou entendimento no sentido de que o aborto não constitui crime 
quando não há outro meio de salvar a vida da mãe, ou seja, quando necessário 
ou terapêutico. Com base nesse pressuposto lógico considerou a interrupção 
da gravidez de feto anencéfalo, como hipótese de aborto lícito, por entender 
que a manutenção da gravidez seria perigosa à saúde da gestante. Contudo, 
ressalvou que o reconhecimento da anencefalia deve resultar de um exame que 
garanta segurança ao diagnóstico, obtido mediante dois laudos produzidos por 
médicos distintos, e, além disso, o ato voluntário de cessação da gravidez de 
feto anencéfalo deve ser precedido de autorização judicial.

Já no que diz respeito à gestação decorrente do estupro, vê-se que o artigo 
128,II do Código Penal Brasileiro,50 publicado em 1940, ou seja, há 48 anos 
antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, estabeleceu que não se 
pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto 
é precedido de consentimento da gestante. Ao interpretar essa norma à luz da 
nova ordem trazida pela Constituição Federal de 1988, a Corte Constitucional 
Brasileira considerou que no caso específi co da gestação decorrente de estupro 
seria permitido à mulher realizar o aborto, visto que com isso se protegeria a 
saúde psíquica da gestante. O argumento adotado pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal é que a manutenção de uma gestação nessas circunstâncias 
causaria um transtorno emocional tão profundo na gestante que poderia lhe 
levar até mesmo a própria morte.51

Todavia, não há clareza sobre o que fazer com o feto resultado de um 
estupro, quando a mãe não apresenta risco emocional tendente a lhe conduzir 
a morte. Neste caso, a ausência de uma defi nição legal ou judicial detalhada 
tem acarretado a realização de aborto baseada na simples declaração da mulher 
no sentido de que sofreu abuso sexual. O próprio Ministério da Saúde chegou 
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a editar Portaria52 destacando que não haveria obrigatoriedade da lavratura 
de boletim de ocorrência para a interrupção da gravidez nesses casos. Nesse 
regramento administrativo, aliás, o procedimento de justifi cação e autorização 
de interrupção da gravidez, foi reduzido a 04 (quatro) atos: 1º) a suposta vítima 
deve fazer um relato detalhado do crime perante dois profi ssionais da saúde; 2º) 
um dos médicos emite parecer técnico para que a mulher receba atenção de 
equipe multidisciplinar, cujas opiniões serão registradas em documento escrito; 
3º) estando todos os profi ssionais de acordo, lavra-se um termo de aprovação do 
procedimento; 4º) por fi m, a mulher ou seu representante legal fi rmam termo 
de consentimento livre e esclarecido. 

A sistemática adotada no Brasil para a autorização do aborto decorrente 
de estupro merece severas críticas, pois deixa totalmente ao alvedrio da mulher, 
no exercício do seu direito de liberdade de escolha, a decisão sobre a continui-
dade ou não da gestação, sem levar em conta se as peculiaridades fáticas do caso 
acarretam algum tipo de risco de vida a gestante. A ausência dessa verifi cação 
culminou por transformar o feto humano em um objeto descartável, sem qual-
quer valor que se deve reconhecer a todo e qualquer ser humano. Observe-se 
que dentro dessa lógica não há mais a colisão de dois direitos à vida, pois se 
estabelece uma nova composição onde, de um lado, tem-se o direito à vida do 
feto e, de outro, o direito a liberdade de escolha da mãe. 

Ora, levando em conta que a vida é o pressuposto lógico e racional 
para o gozo e exercício de todos os demais direitos que um ser humano pode 
possuir, pois sem ela não podemos imaginar como alguém gozaria de direitos 
como de liberdade, de igualdade, de segurança e de propriedade, entre tantos 
outros, vê-se que o procedimento administrativo adotado pelo Ministério da 
Saúde Brasileiro para analisar o pedido de aborto em gestação decorrente de 
estupro altera esse choque entre os direitos da mãe e do feto, pois confronta, 
de um lado, a vida do feto e, de outro, a liberdade de escolha da mãe. Neste 
novo confl ito entre dois direitos fundamentais diferentes, a balança ética 
deveria pender para o lado da vida, quando a continuidade da gestação não 
gere consequências fáticas que possam acarretar risco a vida da gestante. Não 
se pode admitir que a liberdade de escolha prevaleça sobre a vida de um ser 
humano em gestação, quando a a gravidez não oferece nenhuma espécie de 
risco à vida da genitora.

Outro assunto polêmico que envolve o tema do direito à vida no Brasil, 
diz respeito as pesquisas com células-tronco embrionárias. O debate se estabelece 
em torno do reconhecimento ou não do direito à vida e à dignidade da pessoa 
humana aos embriões humanos criados em laboratórios, durante os processos de 
reprodução assistida. A polêmica se estabelece por causa dos atritos gerados para 
a defi nição no sentido de verifi car se as pesquisas com células-tronco extraídas 
de embriões excedentes ou considerados inviáveis durante a fecundação assistida 
deveriam ter reconhecida a sua humanidade e, por conseguinte, a proteção da 
sua existência e dignidade ou não.
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A lei de biossegurança (LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 
2005) estabeleceu em seu artigo 5º que seria permitida para fi ns de pesquisa 
e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 
humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo 
procedimento, desde que os embriões sejam inviáveis ou congelados há 03 
anos ou mais, contados da data da publicação desta lei, e houvesse consen-
timento expresso dos genitores.

Contudo, a referida Lei teve sua constitucionalidade questionada no 
Supremo Tribunal Federal Brasileiro, dando origem ao mais importante leading 
case sobre o assunto, o qual foi discutido na Ação Direta de Inconstituciona-
lidade nº 3510.53 Após uma polêmica discussão sobre o assunto, fi rmou-se o 
entendimento que as pesquisas com células-tronco embrionárias, tal como 
descritas na Lei de Biossegurança Brasileira, não violam o direito à vida e 
tampouco a dignidade da pessoa humana.

Um dos argumentos utilizados foi de que para existir vida humana, é 
preciso que o embrião tenha sido implantado no útero humano, pois tem que 
haver a participação ativa da futura mãe. Ademais, o zigoto é a primeira fase 
do embrião humano, a célula-ovo ou célula-mãe, representando uma realidade 
distinta da pessoa natural, porque ainda não tem cérebro formado. A ementa 
do Acórdão sintetizou a posição adotada pelos Ministros no julgamento nas 
seguintes palavras: “o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa humana é a 
pessoa humana. Donde não existir pessoa humana embrionária, mas embrião de 
pessoa humana. O embrião referido na Lei de Biossegurança (“in vitro” apenas) 
não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe 
faltam possibilidades de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais 
o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e irrepe-
tível. O Direito infraconstitucional protege por modo variado cada etapa do 
desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos da vida humana 
anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. 
O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no 
sentido biográfi co a que se refere a Constituição.” 

Por fi m, também é digna de nota a questão da proteção da vida diante 
dos casos de interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Isso por que o Código 
Penal Brasileiro criminaliza o aborto, com exceção dos casos de estupro e de 
risco à vida da mãe, mas nada dispõe sobre a questão dos fetos que são gerados 
desprovidos de cérebro. 

Diante da ausência legislativa sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 
mais uma vez foi chamado pela sociedade para estabelecer se o aborto de fetos 
anencéfalos deve ou não ser qualifi cado como crime de aborto. Para a maioria 
do plenário do STF, obrigar a mulher manter a gravidez diante do diagnósti-
co de anencefalia implicaria em risco à saúde física e psicológica. Aliado ao 
sofrimento da gestante, o principal argumento para permitir a interrupção da 
gestação nesses casos foi a impossibilidade de sobrevida do feto fora do útero. 
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Para os Ministros não se trataria de proteger uma vida em potencial, mas de 
resguardar algo com morte segura, pois a anencefalia é incompatível com a vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em razão do exposto, pode-se verifi car que o direito à vida é o mais 
elementar dos direitos que os seres humanos possuem, visto que constitui 
pressuposto lógico e racional para o exercício de todos os demais direitos. Essa 
característica morfológica de essencialidade demonstra o traço universal deste 
direito, no sentido de que a sua proteção ultrapassa e independe das barreiras 
culturais e legislativas que eventualmente criem obstáculos à sua efetivação. 
Nesse sentido, as próprias Declarações de Direitos Humanos de diferentes ci-
vilizações consagram a vida como o bem maior dos seres humanos, razão pela 
qual deve ser tutelada tanto na seara internacional, quanto na esfera interna 
dos Estados.

Contudo, embora haja todo um aparato legislativo em torno da proteção 
da vida, vê-se que muitas difi culdades ainda existem no sentido de se estabelecer 
em que momento ela tem inicio e quando deixa de existir. A ausência destas 
defi nições tem acarretado a proliferação de controvérsias sobre situações sociais 
sensíveis, como a discussão sobre o aborto: em caso de gravidez decorrente 
de estupro, de fetos anencéfalos ou de embriões gerados in vitro, durante os 
procedimentos de reprodução assistida.

Esses hard cases envolvendo os limites da vida foram enfrentados pela 
Suprema Corte Brasileira que sintetizou a proteção da vida humana nas se-
guintes premissas: 1º) o embrião produzido in vitro é um bem a ser protegido, 
mas não uma pessoa no sentido a que se refere a Constituição, pois não possui 
um cérebro formado e lhe falta a possibilidade de ganhar as primeiras termina-
ções nervosas; por isso, os embriões produzidos em reproduções assistidas não 
teriam assegurado o direito à vida; 2º) os fetos anencéfalos não têm proteção 
constitucional da vida, pois a manutenção da gravidez nesses casos é perigosa 
à saúde da gestante; 3º) a gravidez decorrente de estupro acarreta o direito 
ao aborto, por que se presume que a manutenção da gestação violará a saúde 
psíquica da gestante, causando um transtorno emocional tão profundo que 
poderia lhe acarretar a própria morte.

Deve-se registrar que os limites à proteção da vida estabelecidos pelo 
Supremo Tribunal Federal Brasileiro são bastante discutíveis e não foram ca-
pazes até agora de pacifi car o debate social sobre a extensão e o alcance desse 
direito. Nenhum dos três leading cases aqui discutidos restou satisfatoriamente 
resolvido. Muitas discussões ainda serão travadas sobre esse tema, pois o próprio 
traço morfológico de universalidade da vida instiga os seres humanos a buscar 
novos meios de sua proteção, de forma que num futuro não muito distante a 
vida humana, em qualquer estágio de sua concepção, intra ou extra uterina 
restará sempre protegida.
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T H E  B O U N D A R I E S  O F  T H E  L I F E ’ S 
PROTECTION ACCORDING THE SUPREME 
COURT OF BRAZIL 

ABSTRACT

This study aims to analyze the morphology of the 
fundamental right to life in the light of jurisprudence of 
Brazilian Supreme Court. Therefore, as a preparation for 
this discussion, we seeked to build fi rst an operational 
concept of life juridical good and to understand 
the existing limits of their protection in different 
civilizations problematic. After, it is discussed three 
leading emblematic cases in the history of life protection 
in Brazil: 1) pregnancy interruption as a result of rape; 
2) anencephalic fetuses abortion; 3) and the research of 
steam cells extracted from human embryos conceived in 
vitro, demonstrating, through this debate, how Brazilian 
Constitutional Court ended delimitating the landmark 
of life protection.

Keywords: Fundamental Rights. Human Rights. 
Human Dignity. Life Right.
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RESUMO

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência foi 
incorporada ao ordenamento brasileiro com status equivalente 
a emenda constitucional em 2008. Este tratado contou com a 
maior participação da sociedade civil mundial até então vista 
nas Nações Unidas, sendo elaborado com legitimidade demo-
crática inédita. O presente artigo busca entender o histórico da 
elaboração da Convenção a partir da participação da sociedade 
civil. Igualmente, tenta-se analisar como se dá a legitimidade 
do tratado a partir da participação em sua gênese.

Palavras-chave: Direito Internacional. Pessoas com Defi ci-
ência. Legitimidade.

INTRODUÇÃO

Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) identi-
fi cou que no Brasil há aproximadamente 45,6 milhões pessoas com pelo menos 
um tipo de defi ciência, o que equivale a 23,8 por cento da população nacional.1 
A defi ciência atinge, portanto, praticamente um em cada quatro brasileiros. 
No mundo, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que haja mais de 
650 milhões de pessoas com defi ciência.2 Trata-se de uma realidade inescapável 
que tem ganhado um espaço progressivamente maior no debate dos círculos 
jurídicos e de políticas públicas.
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Pessoas com defi ciência são a minoria que cresce mais rapidamente a 
nível global, principalmente devido à prolongação da expectativa de vida. Um 
número cada vez maior de pessoas devem adquirir impedimentos decorrentes da 
idade avançada e potencialmente se tornarão pessoas com defi ciência frente à 
sua interação com as barreiras na sociedade.3 Esta realidade apresenta desafi os 
importantes os quais a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Defi ciência junto com seu Protocolo Adicional buscam remediar.

A Convenção surge a partir de uma intensa mobilização do movimento 
de pessoas com defi ciência em meados dos anos 1990. Este tratado se construiu 
a partir de proposições da sociedade civil, da academia e de representantes 
estatais, sendo aprovada em 13 de dezembro de 2006 e entrando em vigor dois 
anos depois. Igualmente, trata-se do primeiro tratado de direitos humanos a ser 
aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro com o status equivalente a emen-
da constitucional através do Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, pelo 
procedimento legislativo disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição 
Federal de 1988. Assim, o tratado também é o primeiro a integrar o chamado 
bloco de constitucionalidade formal e material brasileiro. Os direitos previstos 
na Convenção são, portanto, desde então direitos fundamentais constitucionais 
de efi cácia imediata.

O presente artigo busca analisar como se deu o processo de elaboração 
do tratado, como esse modo de construção diferiu da práxis transnacional, 
como a Convenção se situa no contexto brasileiro e, principalmente, como 
a legitimidade jurídica na qual o documento se fundamenta pode auxiliar na 
garantia de sua efi cácia.

1 A ABORDAGEM DA DEFICIÊNCIA NA ESFERA INTERNACIONAL

Até 2007, as pessoas com defi ciência não haviam sido explicitamente 
reconhecidas em nenhum instrumento internacional de direitos humanos de 
natureza jurídica cogente. Nenhuma das convenções, pactos ou declarações de 
direitos humanos que dispõem de cláusulas de igualdade e não discriminação 
trazem entre o rol de circunstâncias humanas protegidas da discriminação 
a defi ciência.4 A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, por 
exemplo garante em seu artigo 2o: 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição. 

Apesar de se elencar explicitamente elementos como raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza e nascimento, a temática da defi ciência está omissa. Poder-se-ia 
apenas incluí-la como “qualquer outra condição”, partir da abertura normativa 
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fornecida no dispositivo. De forma similar, dispõem os dispositivos de antidis-
criminação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e do 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também de 
1966. Portanto, os direitos das pessoas defi ciência eram direitos que careciam 
de tutela.

Frédéric Mégret alega que “de muitas formas, a Convenção da Defi ciência 
está simplesmente, mas de modo coercitivo, reafi rmando o óbvio: ou seja, que 
as pessoas com defi ciência têm direito aos mesmos direitos que todos.”5 Ape-
sar de óbvio pela abertura de incidência normativa residual, não se percebe o 
cumprimento desses direitos. Por quê? Uma obviedade residual talvez não seja 
tão evidente quanto se imagine. Incluir a defi ciência na panaceia de quaisquer 
outras condições humanas sujeitas à opressão e exclusão indubitavelmente não 
contribui para uma reforma social, atitudinal e de políticas públicas. A invisi-
bilidade das pessoas com defi ciência é apontada por ativistas e por pessoas com 
defi ciência como uma razão essencial pela qual a defi ciência não recebe maior 
aporte de recursos públicos ou maior atenção no cenário político. Defende Flá-
via Piovesan6 que a construção de um tratado novo e específi co contribui para 
“processos que se abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana.”

A partir da noção de que a temática estaria renegada a normas residuais 
e de que haveria uma necessidade imperiosa de maior atenção às violações de 
direitos sofridas por pessoas com defi ciência em todo o mundo, surge a proposta 
de se elaborar um tratado internacional de direitos humanos sobre pessoas com 
defi ciência. Reiterar o óbvio seria o pontapé inicial necessário para a mudança.

A Convenção não é, entretanto, o primeiro documento internacional a 
mencionar, ainda que sem obrigatoriedade jurídica, a defi ciência como matéria 
de direitos humanos. Na década de 1970, começou-se a aceitar internacio-
nalmente a inclusão dos direitos das pessoas com defi ciência como parte dos 
direitos humanos. Esta abordagem iniciou um novo debate, ainda que sob uma 
perspectiva de tutela, sendo parcialmente excludente, e sujeitando direitos a 
critérios de possibilidade e discricionariedade para serem postos em prática.7

Durante este período, assinam-se, no âmbito das Nações Unidas, a 
Declaração sobre os Direitos das Pessoas Defi cientes Mentais em 19718 e a 
Declaração sobre os Direitos das Pessoas Defi cientes em 1975.9 A nível regional, 
a Organização dos Estados Americanos (OEA), elabora em 1988 um Protocolo 
Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido também 
como Protocolo de San Salvador, que trata da “proteção de defi cientes” em seu 
artigo 18, o qual se embasa fundamentalmente no paradigma médico-individual 
e de segregação: “Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas 
e mentais tem direito a receber atenção especial, a fi m de alcançar o máximo 
desenvolvimento de sua personalidade.” Em 1999, a mesma organização adota 
a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra as Pessoas Portadoras de Defi ciência, ratifi cada no Brasil 
pelo Decreto Legislativo no 198, de 13 de junho de 2001, conhecida como a 
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Convenção da Guatemala.10 Nota-se, conduto, maior amplitude conceitual 
neste instrumento e avanços quanto à inclusão. Seu artigo primeiro aponta: 

Artigo 1.1 O termo ‘defi ciência’ signifi ca 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.

A partir da década de 1980, o discurso sobre a defi ciência começa a mu-
dar e seguir em direção à perspectiva das barreiras sociais, distanciando-se da 
perspectiva da defi ciência como atributo de ordem médica e apenas envolvendo 
o indivíduo. Assim, o ano de 1982 foi escolhido como o ano internacional 
das “pessoas defi cientes”, no qual a ONU adota o Programa de Ação Mundial 
(WPA, sigla em inglês) para Pessoas Defi cientes. Este Programa foi o único 
documento internacional que tratava da defi ciência que entrou no rol das 
cláusulas preambulares da Convenção Internacional. As Declarações dos anos 
1970 foram expressamente excluídas do texto convencional devido à pressão 
e à incidência das organizações da sociedade civil que demandavam que tais 
instrumentos fi cassem omissos. Visava-se evitar qualquer relação entre estas 
Declarações – tidas como retrógradas e excludentes – e a Convenção, impe-
dindo assim que se valesse delas para a interpretação e aplicação dos direitos 
prescritos no novo tratado.11

Alguns anos mais tarde, em 1989, a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança inclui a primeira referência específi ca e explícita envolven-
do crianças com defi ciência em um tratado internacional de direitos humanos. 
Ademais, este tratado inclui a defi ciência, ainda que somente a física, no rol 
da norma geral de antidiscriminação. Em 1993, a Assembleia Geral da ONU 
também adota as Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pes-
soas com Defi ciência.12 Durante as décadas de 1980 e 1990, muitas conferências 
internacionais envolveram a temática da defi ciência, merecendo destaque os 
documentos oriundos de eventos que trataram da defi ciência transversalmente 
dentro de temáticas fundamentais aos direitos humanos, notadamente na Quarta 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em Beijing, China em 1995, 
e no Comitê Preparatório para a conferência do Programa das Nações Unidas 
para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) em Istambul, Turquia em 
1996.13Contudo, os direitos previstos de tais documentos careciam de coercibilida-
de jurídica, visto que eram instrumentos meramente declaratórios – i.e. soft law.14

2 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Em 2001, o Estado do México propôs durante a Segunda Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Co-
nexas de Intolerância em Durban, África do Sul, a redação de um instrumento 
internacional de direitos humanos específi co sobre pessoas com defi ciência. No 
mesmo ano, na 56a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, EUA, 
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o governo mexicano reiterou a proposta e a Resolução no 56/168 foi aprovada 
por consenso, sequer exigindo-se uma votação. Assim, estabeleceu-se, através 
desta resolução, o Comitê Ad Hoc sobre uma Convenção de Proteção Ampla 
e Integral de Proteção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Defi ciência,15 
o qual permitiu a participação e inclusão de qualquer Estado-membro interes-
sado.16 A Convenção deveria ser ampla de modo a prover uma proteção através 
de uma visão holística, incorporando os elementos de desenvolvimento social, 
direitos humanos e não discriminação.17 O documento deveria ser integral, de 
maneira que se tornasse um instrumento nuclear do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos – não uma fonte normativa subsidiária de tratados existen-
tes. Destarte, o tratado de defi ciência deveria deter o mesmo status normativo 
internacional das demais convenções de direitos humanos. 

Inicialmente, o secretariado do Comitê Ad Hoc foi lotado sob a égide 
do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC, sigla em 
inglês) e não sob o Escritório do Alto Comissariado de Direito Humanos. Esta 
lotação curiosa refl ete a ainda latente visão na organização multilateral de que a 
temática da defi ciência envolveria somente a esfera de desenvolvimento social 
e não propriamente o campo de direitos humanos. Talvez isso tenha ocorrido 
também devido à adoção do Comentário Geral18 do Comitê de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais19 da ONU (CESCR, sigla em inglês) de 1994, que 
trata especifi camente de pessoas com defi ciência, o qual assevera, “a defi ciência 
está proximamente ligada a fatores econômicos e sociais – condições de vida 
em muitas partes do mundo são tão desesperadoras que a provisão de neces-
sidades básicas para todos prejudica ainda mais as pessoas com defi ciência,” e 
acrescenta “mesmo em países com um padrão relativamente alto de vida, as 
pessoas com defi ciência são frequentemente negadas a oportunidade de gozar 
em plenitude os direitos econômicos, sociais e culturais.” A despeito de sub-
sistir indubitavelmente uma relação entre a defi ciência e o desenvolvimento 
social, o discurso sobre os “direitos das pessoas com defi ciência” aos poucos se 
consolidou e se hegemonizou dentro do Comitê Ad Hoc.

A primeira sessão do Comitê Ad Hoc ocorreu entre 29 de julho e 9 
de agosto de 2002 com a participação de 80 Estados-membros e diversas or-
ganizações não governamentais representativas de pessoas com defi ciência, 
de âmbito internacional, regional e nacional.20 Durante as duas primeiras 
sessões, o Comitê Ad Hoc travou longas discussões e aliviou tensões quanto 
ao seu mandato e programa de trabalho. Muitas delegações questionavam se 
a Resolução no 56/168 lhes daria competência para esboçar uma convenção 
de caráter cogente. Alguns Estados sugeriram que, a fi m de evitar duplicidade 
e instrumentos sobrepostos, poder-se-ia apenas fazer um protocolo opcional 
ao Pacto de Direitos Civis e Políticos. Todavia, prevaleceu a visão de que o 
Comitê Ad Hoc, de fato detinha competência para redigir um esboço de um 
tratado. Ao fi nal da segunda sessão, determinou-se a criação de um Grupo de 
Trabalho para fazer um esboço preliminar do texto. Este documento constituiu 
a base textual das seis próximas sessões.
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Em 2005, o presidente do Comitê Ad Hoc, o embaixador neozelandês 
Don MacKay, lançou uma versão sintética com as principais propostas jun-
tamente com um texto justifi cativo da proposta tal como a mesma se encon-
trava.21 A partir deste emboço do presidente, incorporou-se ainda a ideia de 
se ter um mecanismo de monitoramento da implementação da Convenção, 
ideia que veio dar origem ao atual Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 
Defi ciência, a partir do Protocolo Facultativo à Convenção. O presidente do 
Comitê justifi cou este mecanismo afi rmando que o tratado em questão seria 
“uma Convenção de implementação [...] dispondo de um código detalhado 
sobre como direitos existentes deveriam ser postos em prática em relação às 
pessoas com defi ciência.”22

Durante este processo houve consultas regionais em 2003: em Quito, 
Equador abrangendo as Américas; em Bruxelas, Bélgica para os países da Eu-
ropa; em Johannesburgo, África do Sul envolvendo o continente africano; em 
Bangkok, Tailândia para Ásia e Oceania; e em Beirute, Líbano para o Oriente 
Médio.23 Houve também massiva e inédita participação da sociedade civil em 
seu processo de elaboração. As organizações da sociedade civil com status de 
observadores, não apenas estiveram presentes nas reuniões ofi ciais do Comitê 
Ad hoc, mas fi zeram intervenções em Plenário, propuseram discussões e reali-
zaram colocações por escrito, com textos concretos que facilitaram o processo 
de elaboração do documento. Além disso, esse foi o documento internacional 
construído com a maior participação direta de pessoas com defi ciência e de 
organizações de pessoas com defi ciência na história.24 As organizações não 
governamentais de defi ciência montaram uma rede internacional denomina-
da International Disability Caucus (IDC) – ou simplesmente Caucus – a fi m 
de aumentar sua incidência política no processo de elaboração do tratado.25 
Ao total foram mais de 400 ONGs e organizações de pessoas com defi ciência 
(DPOs, sigla em inglês).26

Por fi m, em 13 de dezembro de 2006, chegou-se a um consenso sobre 
o que poderia vir a ser o texto fi nal e em 30 de março de 2007, ocorreu a 
cerimônia de assinatura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com De-
fi ciência e seu Protocolo Facultativo na sede da ONU em Nova Iorque. Este 
foi o tratado de direitos humanos negociado e aprovado mais rapidamente da 
história das Nações Unidas. Trata-se de um recorde, concluindo-se o processo 
em apenas quatro anos, entre 2002 e 2006.27 Igualmente, a Convenção teve o 
maior número de assinaturas quando do lançamento de um tratado de direitos 
humanos; oitenta e um Estados Partes mais a União Europeia.28 Em julho de 
2014, 172 Estados haviam assinado e 147 ratifi cado a Convenção, dos quais 
104 haviam assinado e 84 ratifi cado o Protocolo Facultativo.29 

Kayess e French sublinham que a Convenção é “a exposição de direitos 
humanos mais densa da história da ONU.”30 Em parte devido a tal densidade, 
também é o primeiro tratado de direitos humanos no âmbito das Nações Unidas 
a trazer títulos para seus artigos, de modo facilitar a sua acessibilidade.
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3 INCORPORAÇÃO DA CONVENÇÃO NO ORDENAMENTO 
BRASILEIRO

O Brasil assinou o instrumento em 30 de março de 2007 em conjunto 
com os demais países presentes à cerimônia de assinatura, no entanto só veio 
a depositar o instrumento de ratifi cação em 1o de agosto de 2008. O Poder 
Executivo encaminhou a Convenção em língua portuguesa ao Congresso Na-
cional por meio da Mensagem (MSC) no 711/07, datada de 02 de outubro de 
2007. Inicialmente recebida pela Presidência da Câmara dos Deputados para 
análise e votação, a Mensagem seguiu para o Senado Federal.31

Paralelamente, a sociedade civil brasileira se organizou e lançou a 
campanha “Assino Inclusão” em setembro de 2007, a fi m de pressionar os 
parlamentares para a ratifi cação do tratado com quórum qualifi cado conforme 
procedimento do parágrafo 3o do artigo 5o da Constituição Federal. Lopes 
ressalta que o movimento se formou “a partir de uma coalizão de membros 
da sociedade civil, organizações não governamentais militantes na área dos 
direitos humanos e da defi ciência, autoridades públicas e acadêmicas.”32 Den-
tro deste movimento pró-ratifi cação, o Conselho Nacional das Pessoas com 
Defi ciência (CONADE) e a antiga Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Defi ciência (CORDE)33 tiveram papel protagonista na 
mobilização parlamentar.

Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo Lopes esclarece que, ao chegar à 
Câmara dos Deputados em novembro de 2007, o Deputado Federal Arlindo 
Chinaglia (PT) propôs a criação de uma Comissão Especial para apreciar e 
proferir parecer sobre a Mensagem Presidencial. Dias depois aprovou-se igual-
mente o requerimento de tramitação em regime de urgência. Assim, já em maio 
de 2008 todos os documentos estavam à disposição do plenário da Câmara dos 
Deputados.34 Entre os parlamentares não haveria discordância sobre o mérito 
da ratifi cação, ou seja, todos concordariam com o conteúdo da Convenção e 
que a mesma deveria ser incorporada ao ordenamento brasileiro. 

A divergência sobreveio no que tange à adoção do procedimento do 
parágrafo 3o do artigo 5o da CF/88, e naturalmente a respeito de conceder ao 
tratado status equivalente a emenda constitucional. Este parágrafo foi introduzi-
do em 2004 pela Emenda Constitucional nº 45, trazendo a seguinte prescrição:

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

A inclusão buscou, portanto, garantir a constitucionalidade formal 
às normas internacionais de direitos humanos. O parágrafo 2o do artigo 5o 
– mantido integralmente após a EC no 45/2004 – visava, o estabelecimento 
de uma constitucionalização material devido à abertura genérica do orde-
namento a “direitos e garantias [...] não excluem outros decorrentes [...] dos 
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tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
O parágrafo 3º, por sua vez, almeja a incorporação formal das normas de 
direitos humanos ao bloco de constitucionalidade, propondo a equivalência 
a emendas à Constituição.

A dúvida recaiu sobre a obrigatoriedade ou não da adoção do parágrafo 
3º na ratifi cação de tratados internacionais, uma vez que seu núcleo verbal 
incita a dubiedade. O texto dispõe que “tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados [...]” segundo o procedimento das 
emendas constitucionais transformar-se-ão em normas formalmente constitu-
cionais. A locução “que forem” tem interpretação ambígua, uma vez que poderia 
implicar na facultatividade da adoção ou não do procedimento constituinte 
derivado. Caso se compreenda que o procedimento é facultativo, poder-se-ia 
incorrer na situação juridicamente intricada de subsistirem tratados interna-
cionais de direitos humanos aprovados com status de emenda constitucional 
e outros aprovados com status de lei ordinária, mesmo após a EC nº 45/2004. 
Assim, pelo método de interpretação gramatical, o Constituinte derivado apa-
renta haver consentido na coexistência de tratados internacionais com stati 
diferentes.35 Apesar disso, vislumbrar tal incongruência levanta forte oposição. 
Um ordenamento que admita e preze pela primazia dos direitos fundamentais 
não poderia albergar esta incoerência.

Sublinha-se que a submissão de tratados porvindouros ao procedimento 
qualifi cado é entendida por certos juristas como obrigatória. Celso Lafer aponta 
que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 45, “os tratados internacio-
nais a que o Brasil venha a aderir, para serem recepcionadas formalmente como 
normas constitucionais, devem obedecer ao item previsto no novo parágrafo 3º 
do art. 5º.”36 Emerique e Guerra, por outro lado, admitem a possibilidade jurídica 
de normas de direitos humanos com stati diferentes.37 Ressaltam que, caso o quó-
rum qualifi cado não seja atingido, mas somente uma maioria simples aprová-los, 
os tratados de direitos humanos serão “internalizado[s] em consonância com a 
compreensão defendida pela corrente da supralegalidade.” Assim, Emerique e 
Guerra aceitam que subsistam no ordenamento normas de direitos humanos 
com status de norma constitucional e status de norma infraconstitucional. De 
modo semelhante se manifesta Rodrigo d’Araujo Gabsch, “o novo dispositivo 
não obriga o Poder Legislativo a adotar este processo para os acordos de direitos 
humanos que lhe venham a ser submetidos; apenas o autoriza a fazê-lo.”38

Este entendimento é veementemente rechaçado por Cançado Trindade. 
O magistrado contende que o parágrafo 3º, bem como os adeptos à categori-
zação hierárquica plural, manifesta um “retrocesso provinciano [que] põe em 
risco a interrelação ou indivisibilidade dos direitos protegidos em nosso país 
[...], ameaçando-os de fragmentação ou atomização, em favor dos excessos de 
um formalismo e hermetismo jurídicos eivados de obscurantismo.”

A par da interpretação gramatical, a hermenêutica jurídica fornece outras 
ferramentas interpretativas. O arcabouço de relações jurídicas e fi nalidades 
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sociais atualmente cingidas pela ordem constitucional do Estado Democrático 
de Direito brasileiro coloca-se de modo a superar a literalidade exegeta. Glauco 
Magalhães Filho preleciona que é possível adotar-se outras modalidades inter-
pretativas para normas jurídicas. Salienta-se que a tese de inexistência de stati 
díspares para tratados de direitos humanos se baseia em: interpretação lógica, 
seja pela pesquisa de sentido à luz de quaisquer elementos exteriores, seja pela 
compatibilização com a vontade do legislador; interpretação sistemática, que 
interpreta a norma à luz das demais normas e dos princípios do ordenamento; e 
na interpretação teleológica, a partir do fi m ou vantagem social a que se destina 
a norma.39 Tal veia interpretativa tem sido adotada por Tribunais Superiores, 
como no Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, in casu:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO FISCAL. 
DEPOSITÁRIO INFIEL [...] EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 45/2004. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. 
APLICAÇÃO IMEDIATA. ORDEM CONCEDIDA. PRE-
CEDENTES. 1. A infi delidade do depósito de coisas fungíveis 
não autoriza a prisão civil. 2. Receita penhorada. Paciente com 
78 anos de idade. Dívida garantida, também, por bem imóvel. 
3. Aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, em face da 
Emenda Constitucional nº 45/2004, que introduziu modifi cações 
substanciais na nova Carta Magna. 4. § 1º, do art. 5º, da CF/88: 
“As normas defi nidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata”. 5. No atual estágio do nosso ordenamento 
jurídico, há de se considerar que: - a) a prisão civil de depositário 
infi el está regulamentada pelo Pacto de São José da Costa Rica, 
do qual o Brasil faz parte; - b) a Constituição da República, no 
Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), Capítulo I 
(Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), registra no § 2º 
do art. 5º que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte”. No caso específi co, inclui-se 
no rol dos direitos e garantias constitucionais o texto aprovado 
pelo Congresso Nacional inserido no Pacto de São José da Costa 
Rica; - c) o § 3º do art. 5º da CF/88, acrescido pela EC nº 45, é 
taxativo ao enunciar que “os tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais”. Ora, apesar de à época o referido ato ter sido 
aprovado com quórum de lei ordinária, é de se ressaltar que ele 
nunca foi revogado ou retirado do mundo jurídico, não obstante 
a sua rejeição decantada por decisões judiciais. De acordo com 
o citado § 3º, a Convenção continua em vigor, desta feita com 
força de emenda constitucional. A regra emanada pelo dispositivo 
em apreço é clara no sentido de que os tratados internacionais 
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concernentes a direitos humanos nos quais o Brasil seja parte 
devem ser assimilados pela ordem jurídica do país como normas 
de hierarquia constitucional; - d) não se pode escantear que o § 1º 
supra determina, peremptoriamente, que “as normas defi nidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
Na espécie, devem ser aplicados, imediatamente, os tratados in-
ternacionais em que o Brasil seja parte; - e) o Pacto de São José 
da Costa Rica foi resgatado pela nova disposição constitucional 
(art. 5º, § 3º), a qual possui efi cácia retroativa; - f) a tramitação 
de lei ordinária conferida à aprovação da mencionada Conven-
ção, por meio do Decreto nº 678/92 não constituirá óbice formal 
de relevância superior ao conteúdo material do novo direito 
aclamado, não impedindo a sua retroatividade, por se tratar de 
acordo internacional pertinente a direitos humanos. Afasta-se, 
portanto, a obrigatoriedade de quatro votações, duas na Câma-
ra dos Deputados, duas no Senado Federal, com exigência da 
maioria de dois terços para a sua aprovação (art. 60, § 2º). [...] 8. 
Recurso em habeas corpus provido para conceder a ordem. (RHC 
200502114587/RS, Relator(a): Ministro JOSÉ DELGADO, Pri-
meira Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 09/05/2006. PG:00249 
LEXSTJ VOL.:00215 PG:00277) (grifos do autor)

Posicionar-se pela recepção constitucional dos tratados anteriores à 
Emenda Constitucional no 45/2004 realmente parece ser a postura mais acer-
tada para a salvaguarda dos direitos fundamentais já previstos nos 250 artigos 
do Texto Constitucional, nas numerosas normas de tratados já incorporados 
à ordem jurídica brasileira e nas tantas mais quantas sobrevierem através de 
futuras convenções internacionais. Quanto aos tratados prospectivos, também 
em vista dos princípios constitucionais humanistas basilares, deve-se rejeitar 
a discricionariedade do Congresso Nacional em apreciar tratados de direitos 
humanos conforme qualquer outro procedimento o qual não seja o de emenda 
constitucional.

Na análise da Convenção, o consenso entre os parlamentares não foi 
imediato. Contudo, na primeira sessão, em 13 de maio de 2008, a aprovação 
com status constitucional, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º, obteve 418 
votos favoráveis, 11 abstenções e nenhum voto contrário à proposta. Na se-
gunda sessão, dia 28 de maio de 2008, a aprovação se repetiu com 356 votos 
favoráveis, seis abstenções e nenhum voto contrário. 

Após a aprovação em dois turnos na Câmara, o texto convencional, já 
com status de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), seguiu para o Senado 
Federal. A Casa Superior do Congresso Nacional aprovou, dia 2 de julho de 
2008, em duas sessões realizadas em ato contínuo, com 56 votos favoráveis 
e nenhum contrário. O quórum mínimo para a sua aprovação com status de 
emenda à Constituição foi deste modo atingindo. O Decreto Legislativo no 
186/2008, dia 9 de julho de 2008, incorporou a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência e seu Protocolo Facultativo no Brasil com status 
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de norma formalmente constitucional.40 Em 25 de agosto de 2009, o Presidente 
da República promulgou e fez publicar a Convenção e o Protocolo Facultativo 
através do Decreto Presidencial no 6.949/2009, conforme suas competências 
previstas no artigo 84, IV da Constituição. O Decreto Presidencial é realizado 
no Brasil para dar execução ao tratado a nível interno. Internacionalmente, a 
obrigatoriedade começa desde o depósito do instrumento de ratifi cação,41 o que 
in casu se deu com base na autorização parlamentar concedida pelo Decreto 
Legislativo no 186/2008.

A aceitabilidade do conteúdo previsto no tratado e sua ratifi cação enquanto 
emenda constitucional se deveu não somente à pressão interna dos movimen-
tos pelos direitos das pessoas com defi ciência no Brasil, mas também devido ao 
consenso internacional formulado através de um processo bastante participativo 
em âmbito internacional, que reuniu centenas de entidades de pessoas com defi -
ciência de todo o mundo em torno das sessões do Comitê Ad Hoc.

4 LEGITIMIDADE DA CONVENÇÃO

A participação popular na elaboração da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência a nível internacional foi inédita. Foram centenas 
de organizações de e para pessoas com defi ciência envolvidas no processo e 
algumas milhares de pessoas com defi ciência diretamente engajadas nos debates 
e proposições.

A existência de organizações estabelecidas em rede compostas por nume-
rosas outras ONGs de abrangência local, nacional e regional contribuiu bastante 
para a incidência contundente da sociedade civil no processo. Entre os atores 
centrais estava a International Disability Alliance, organização guarda-chuva 
criada em 1997 envolvendo organizações mundiais de variados segmentos de 
defi ciência, como a Disabled People’s International (DPI), Inclusion Interna-
tional, Federação Mundial dos Surdos, Federação Mundial dos Surdo-cegos, 
União Mundial dos Cegos, Rede Mundial de Usuários e Sobreviventes da 
Psiquiatria, e Down Syndrome International. Somaram-se à aliança de organi-
zações mundiais, numerosas organizações regionais e nacionais, com destaque 
no contexto latino-americano para a Red Latinoamericana de Organizaciones 
No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS). 

A IDA foi assim instrumental no estabelecimento do International 
Disability Caucus (IDC), a rede da sociedade civil que foi a principal respon-
sável por emendas, intervenções e incidência através de pronunciamentos em 
plenário, bem como informalmente nos corredores do Palais des Nations e do 
Palais Wilson42 durante as sessões do Comitê Ad Hoc em Genebras, Suíça.43

No que tange à participação do corpo diplomático brasileiro, as análises 
tendem a realçar o espírito cooperativo e a abertura ao diálogo. Opina Izabel 
Maria Madeira de Loureiro Maior, “Não existe quem tenha participado que 
deixe de atestar a parceria da sociedade e do governo brasileiros. Fato novo, 
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intrigante e instigante, marcará para sempre o peso e o valor da voz daqueles 
que estão à margem dos fatos.”44 A elaboração da Convenção de forma partici-
pativa encontrou abertura nos corredores das Nações Unidas junto às variadas 
delegações presentes.

Os esforços da sociedade civil se congregavam em torno do lema “Nada 
para nós, sem nós”, uma premissa de empoderamento, inclusão e participação 
direta nos processos que impactam as pessoas com defi ciência. O mote surgiu 
a partir do trabalho do estadunidense James I. Charlton,45 o qual infl uenciou 
profundamente o imaginário do movimento de pessoas com defi ciência quanto 
à perspectiva de participação direta e não de substituição. 

O modo de elaboração da Convenção se considera o mais participativo 
da história dos tratados de direitos humanos das Nações Unidas. Este fato apor-
ta elementos de legitimidade até então desconhecidos à dinâmica diplomática 
conservadora da ONU. Tradicionalmente, a negociação e redação dos tratados 
são realizadas por diplomatas e/ou por embaixadores detentores de poderes pleni-
potenciários para atuar representando seus Estados. Contudo, tais representantes 
não eleitos dispõem de, no mínimo, uma legitimidade democrática limitada.

Legitimidade democrática é um elemento fundamental ao debate do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. Embora comumente interpretada 
como temática afeta exclusivamente às relações de poder intraestatal, importa 
indagar quais são os fatores envolvidos na garantia de sua aceitação social, 
convencimento interestatal e, principalmente, de cumprimento e implemen-
tação. Não obstante, aponta-se uma análise do ponto de vista do Estado para, 
em seguida, expandir o escopo.

Ingeborg Maus defende, “O Estado não tem que seguir um fi m jurídico 
próprio, e sim, que o fi m jurídico consiste exclusivamente na compatibilização 
das prerrogativas dos indivíduos entre si.”46 Entende, portanto, que a fi nalidade 
precípua do Estado é harmonizar a convivência entre os indivíduos, apesar de 
que o mesmo ainda não haja conseguido harmonizar conceitualmente e de modo 
satisfatório as autonomias pública e privada.47 É exatamente na interface, entre 
a autonomia privada – i.e. auto “própria” + nomos “norma” – e as prerrogativas 
públicas, que se desenvolvem os entraves político-jurídicos e a luta por direitos.

Dentro do sistema sociopolítico corrente, o processo legislativo é o 
principal mediador desta relação confl itiva entre o convívio social e as prerro-
gativas individuais. Do ponto de vista jurídico, a maior fonte de legitimidade 
para restrição da autonomia seriam as leis. Jürgen Habermas 48 preconiza, no 
entanto, que “o processo legislativo [deve] se apoia[r] no princípio da soberania 
do povo.” Surge, na visão do jurista, um paradoxo aparentemente invisível no 
processo de formação estatal moderno: o paradoxo da gênese da legitimidade 
a partir da legalidade. Nos debates jurídicos propedêuticos, dicotomiza-se o 
Direito sob a ótica metafísica do direito natural e da moral em oposição à 
legalidade pura. Todavia, a partir de Immanuel Kant, o conceito de moral se 
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desengata do conceito do Direito, de maneira que “o sistema jurídico que se 
tornou inteiramente autônomo tem que sobreviver com suas fi cções autopro-
duzidas.”49 Kant compreende que o contrato social – aquele que supostamente 
celebraram os seres humanos em sua gênese a fi m de possibilitar a formação 
da sociedade – não seria um contrato para uma determinada fi nalidade e sim 
um fi m em si mesmo. A convivência em sociedade seria a fi nalidade única e 
precípua do contrato social. A partir da aceitação coletiva das limitações às 
autonomias individuais, teria se permitido o estabelecimento de sociedades 
livres de uma confl itualidade destrutiva permanente.

O pensamento positivista de Hans Kelsen também propôs o desfazimento 
do laço entre as esferas normativas da moral e do Direito. A doutrina kelseniana 
estabelece que é a forma a responsável por revestir as decisões e competências 
jurídicas de sua força de obrigatoriedade.50 Destarte, os direitos subjetivos em 
geral seriam defi nidos como interesses protegidos objetiva e juridicamente por 
normas jurídicas expressas.51 A lei se tornaria a fonte primária da legitimidade 
para a imposição estatal – i.e. pública – sobre a autonomia das pessoas. Re-
gredindo na análise, entretanto, não se consegue esclarecer de onde o direito 
positivo, per se, obtém sua legitimidade.

Buscando responder a esta indagação, expoentes da Escola de Frankfurt 
refutam a concepção de que o contrato seja desprovido de valores. Maus argui, 
em análise do posicionamento kantiano, que “pode-se instituir grande ordem e 
paz na opressão geral.”52 A autora propõe que se deve contrapor o pactum subjec-
tionis ao pactum unionis, ou seja, deve ser garantida uma segurança democrática 
de liberdade que seja alicerçada não sobre uma mera constitucionalização ou 
legalização formal – que pode tender à opressão e à sujeição popular a um poder 
autoritário – e sim sobre a socialização do poder. De modo análogo aposta Haber-
mas, em referência a Thomas Hobbes, “Se assumirmos a perspectiva de Kant [...], 
descobriremos [...] em Hobbes o teorizador de um Estado constitucional burguês 
sem democracia, muito mais do que o apologeta do absolutismo desenfreado.”53

 Contende-se que a fonte de toda legitimidade certamente não estaria no 
processo de legiferação per se, mas se encontraria no princípio da soberania do 
povo.54 Soberania popular fundamentaria, por seu turno, a democracia. Sem o 
valor democrático, a harmonia social poderia até ser alcançada e a legitimidade 
estritamente legal estabelecida, contudo tal feito se daria provavelmente à reve-
lia dos valores de justiça social e teria sua estabilidade política comprometida. 
Kant, conforme mencionado supra, é apontado como precursor da noção de 
legitimidade formal fi rmada somente sobre leis. O fi lósofo defende que o Direito 
se caracterizaria por ser um “conteúdo especial” incorporado ao contrato social, 
o qual constituiria o modelo ou o intermediador para uma socialização sob o 
domínio das normas jurídicas.

Por outro lado, Habermas percebe a moral e a democracia como estando 
interligadas, de modo que o Direito não constituiria um intermediador entre o 
princípio da moral e o princípio da democracia, e sim, “o verso da medalha do 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 227

Nada Sobre Nós, Sem Nós: Uma Análise da Legitimidade Jurídica da
Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com De  ciência

próprio princípio da democracia.”55 O Direito teria assim elementos morais e 
valores sociais em sua constituição; a soberania popular seria o meio de garantir 
sua implementação, já que estaria no interesse do povo a realização destes va-
lores. Os direitos humanos são vistos, nesta ótica, ora como um desdobramento 
efetivamente jurídico – quando já reconhecidos e instituídos –, ora como es-
forços de aplicação erga omnes de normas morais em disputa política – quando 
ainda em contenção sociopolítica. Contratualistas democráticos, notadamente 
Kant e Jean-Jacques Rousseau, já admitiam subliminarmente essa relação de 
concorrência entre os direitos humanos – enquanto adágio de cunho moral – e 
o princípio da soberania do povo.56

Entende-se também que a soberania popular seria a fonte mesma dos 
direitos subjetivos, formalmente estabelecidos ou não. Direitos subjetivos 
desempenhariam um papel central na moderna compreensão do Direito, uma 
vez que corresponderiam à esfera de liberdade de ação subjetiva, ou seja, estes 
direitos determinariam o campo de permissibilidade para o livre emprego da 
vontade individual.57 Esta relação não está todavia bem delimitada e desafi a 
até os dias atuais a análise e compreensão dos fenômenos sociopolíticos no seio 
da regulamentação jurídica.

Leis, direitos humanos, soberania popular e legitimidade democrática 
coexistem por meio de relações de poder. Pretender a primazia dos direitos 
humanos pressupõe a constatação de que “a justiça é indissociável do poder.”58 
Essas relações de poder se sobreporiam ao Direito, disputando-o. As desigualda-
des existentes, a opressão sobre certos grupos sociais e a resistência à exclusão, 
tudo se agregaria na equação da qual resultariam as realidades sociojurídicas.

Expoentes dos estudos jurídicos críticos que desenvolvem sua argumen-
tação sobre os preceitos realistas de crítica ao Direito, arrazoam a existência de 
uma relação simbiótica entre Direito e poder; “para muitos, o Direito é política.”59 
Sem chegar a almejar reduzir o objeto de análise a adágios ontológicos pouco 
esclarecedores, cabe ressaltar o posicionamento de Habermas, que proclama, 
“o direito não pode satisfazer apenas às exigências funcionais de uma sociedade 
complexa, devendo levar em conta também as condições precárias de uma 
integração social.”60 As condições de integração social dizem respeito a outro 
conceito intrinsecamente relacionado à noção de direitos subjetivos: a cidadania.

Boaventura de Sousa Santos inaugura um conceito de cidadania basea-
do na ideia de pertença. O sentimento de pertença social se traduz na visão 
eurocêntrica enquanto cidadania. São cidadãos aqueles que pertencem ao 
corpo social, que nele estão incluídos e dentro do qual gozam de mobilidade. 
O conceito problematiza-se quando contraposto à ideia de direitos humanos: 
“Todos são humanos, mas só alguns são cidadãos.”61

Há cidadãos e há não cidadãos, há os que gozam de direitos e os que não. 
Hanna Arendt preconiza a ideia de que a cidadania seria “ter direito a ter direi-
tos.”62 Logo, não seria a condição humana ou a efetiva inserção no meio social 
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que atribuiria direitos subjetivos às pessoas, senão algo distinto. Cidadania seria 
algo essencialmente excludente e fundado em regras jurídicas que garantem stati 
sociais diferenciados. Essa dinâmica de diferenciação, no que tange ao gozo de 
direitos, se mostra bastante problemática na ordem mundial atual, emoldurada 
por iniciativas do neoliberalismo, em que o Estado-nação sofre um processo de 
enfraquecimento de sua habilidade de implementar direitos.63 Não obstante, 
hoje a cidadania “apesar de ser cada vez mais precária para quem a tem, é cada 
vez mais preciosa para quem a não tem.”64.

O Direito e, particularmente, os direitos humanos são fundamentais 
na busca da emancipação social e na busca da cidadania. Assim, devem estar 
conectados a uma globalização contra-hegemônica ou a partir de baixo, com 
base em que se pode vislumbrar uma dimensão jurídica de lutas globais em prol 
de direitos. Santos discorre a respeito da emergência de um “cosmopolitismo 
subalterno” ou “cosmopolitismo dos oprimidos”, conforme o qual se percebem 
grupos sociais, redes, iniciativas, organizações e movimentos de tipo local, na-
cional e transnacional ativos no esforço de enfrentar a globalização neoliberal 
excludente e de lhe contrapor alternativas.65 Neste sentido, um dos instrumen-
tos desta luta contra-hegemônica se perfaz através da legalidade cosmopolita 
em oposição à legalidade demoliberal.

 A legalidade cosmopolita – ou internacional – é utilizada como 
ferramenta por estes grupos subalternos para se integrarem em mobilizações 
políticas mais amplas e criar acordos supraestatais que assegurem certos direitos, 
em superação da cidadania nacional e fundada na condição fundamental de ser 
humano. Tal legalidade por meio do Direito Internacional dos Direitos Huma-
nos tem aprofundado a globalização contra-hegemônica. Desafi a-se o Direito, 
paradoxalmente, através da luta em âmbito global por um novo Direito e por 
direitos cada vez mais inclusivos.66 

O processo de elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com defi ciência se insere justamente neste cenário cosmopolitismo subalterno 
em prol da inclusão e da visibilidade de direitos antes ofuscados pelo manto 
generalista das cláusulas de não discriminação. Muito mais do que não ser 
discriminado – como forma de não agir dos Estados – lutou-se pela participa-
ção direta e efetiva, pela inclusão e por uma vida em igualdade de condições 
com as demais pessoas. Tratou-se de uma tratado internacional que sobreleva 
uma igualdade material complexa, um Direito com base democrática e uma 
legitimidade que unisse a forma à substância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que a soberania popular seria fonte fundamental de 
legitimidade do Direito, uma vez que estaria fundada em valores morais com-
partilhados pelo povo – i.e. direitos humanos. O modelo democrático, mesmo 
a nível internacional, seria o instrumento, talvez o mais adequado encontrado 
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até o momento, para viabilizar um poder estatal legiferante legítimo. Ultima-
mente, porém, pressiona-se para que a democracia não se resuma à perspectiva 
representativo-eleitoral; a participação cidadã direta faz-se imperiosa.

Embora a nível interno, os Estados têm administrado esses anseios popu-
lares através de mecanismos como referendos, plebiscitos, conselhos paritários de 
direitos e outros mecanismos de participação, na esfera internacional as iniciativas 
participativas ainda se mostram tímidas. As Nações Unidas ainda se estruturam em 
alicerces estritamente estatocêntricos e fortemente apoiados na noção de soberania 
nacional. Debates, negociações e acordos internacionais têm sido caracterizados 
pela participação de plenipotenciários estatais de corpos diplomáticos, os quais 
não dispõem de representatividade eleitoral e estão virtualmente desvinculados 
dos freios e contrapesos democráticos, bem como dos anseios populares. No en-
tanto, a sobriedade dos corredores cinzas da ONU vem sendo disputada por setores 
crescentes de uma sociedade civil rica em diversidade que exige a quebra de seus 
protocolos estáticos, concebidos há dois séculos, em prol de uma organização que 
se aproxime e que corresponda às demandas sociais mundiais.

A participação da sociedade civil no processo de construção da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência decorre do desdobramento destes 
anseios. Nunca a inserção da agenda de um movimento foi tão levada em conta 
em um documento juridicamente vinculante transnacional como o foi na Con-
venção. Tratou-se fundamentalmente da luta por cidadania de um segmento que 
sofre exclusão a nível mundial, por parte do Estado, da comunidade, da família.

As pessoas com defi ciência, em muitas partes do globo, são tidas como seres 
subumanos e disfuncionais. A negação de cidadania se deve em grande parte à sua 
exclusão social por barreiras sociais de natureza física, comunicativa e atitudinal. 
Excluir-lhes do convívio social também lhes retira a autonomia e impede-lhes de 
exercer seus direitos em igualdade de condições com as demais pessoas.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência constituiu-
-se sob intensa participação da sociedade civil mundial e apresenta uma legi-
timidade, sob a ótica da soberania popular e da democracia, inédita entre os 
tratados internacionais de direitos humanos. Alicerçada em tão consistente 
fundamento, difi cilmente passará a ser um tratado pro forma. A legitimidade 
assegura uma pressão executória latente que virá, possivelmente em breve, 
benefi ciar as pessoas com defi ciência com mudanças concretas em suas vidas.

Considera-se que “fi nalmente, empoderou-se a maior minoria do mun-
do”67, através da participação direta dos sujeitos de direito envolvidos. Por outro 
lado, poder-se-ia asseverar que a maior minoria veio a empoderar a Convenção. 
A legitimidade democrática interpõe uma força sociopolítica inovadora ao 
instrumento. Tal singular processo poderá oxigenar os anseios cosmopolitas 
para inclusão social das pessoas com defi ciência com força inaudita. O Brasil 
certamente não fi cará à margem das mudanças.
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Nada Sobre Nós, Sem Nós: Uma Análise da Legitimidade Jurídica da
Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com De  ciência

NOTHING ABOUT US, WITHOUT US: A STUDY 
ABOUT THE LEGITIMACY OF THE  CONVENTION 
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

ABSTRACT

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 
was introduced into the Brazilian legal system with a status 
equivalent to a constitutional amendment in 2008. The treaty 
involved the greatest civil society participation in the history of 
the United Nations, providing it with an unprecedented demo-
cratic legitimacy. The present article aims at understanding the 
history of its elaboration in view of civil society participation. 
Further, it aims at to analyze how the legitimacy of the treaty 
unfolds in view of the participation in its upbringing.
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RESUMO

 Refl ete-se acerca da exigibilidade de previsão de normas puni-
tivas, ditadas pelo Estado, para haver a efetividade dos direitos 
humanos concernentes às pessoas com necessidades especiais. 
Aborda-se a perspectiva de reconhecimento de igualdade 
de oportunidades entre as mencionadas pessoas e as demais 
pessoas, apesar das diferenças com que são visualizadas pela 
sociedade, sob a ótica de estigmas, preconceitos e estereótipos, 
como elementos desencadeadores de discriminação e exclusão. 
Levanta-se a bandeira de superação das barreiras arquitetônicas 
e atitudinais como viés de inclusão social das referidas pessoas.  
Faz-se o estudo das condutas, tipifi cadas como crimes, no bojo 
da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, capazes de 
tolher ou excluir as aludidas pessoas, por suas defi ciências, das 
searas da escola, do serviço público e privado, da assistência 
médico-hospitalar e ambulatorial, além frustrar a instrução e 
os efeitos da ação civil pública como instrumento de defesa 
dos direitos difusos das preditas pessoas. 

Palavras-Chave: Deiciência. Inclusão Social. Dignidade Hu-
mana. Bens Jurídicos. Igualdade. Criminalização.
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1  INTRODUÇÃO

As pessoas com necessidades especiais se dividem em dois grupos. O pri-
meiro é o das pessoas com defi ciência, isto é, das pessoas com defi ciência física, 
mental, visual, auditiva e múltipla que, em decorrência disso, são padecedoras 
de limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades. O segundo é o 
das pessoas com mobilidade reduzida, que, ao contrário das integrantes daquele 
grupo, não se ressentem de defi ciência, mas têm difi culdade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, o que lhes causa redução efetiva da mobili-
dade, fl exibilidade, coordenação motora e percepção1. 

Opta-se pelo uso da denominação em epigrafe, levando-se em conta que 
abrange os referidos grupos, tendo, incisivamente, um espectro bem amplo, 
ensejando que se refuja à limitação de se invocar somente um dos referidos 
grupos, pois, afi nal, os integrantes de um e de outro se deparam com obstáculos 
no ambiente físico-estrutural, vale dizer, nos edifícios, nas vias públicas, nos 
meios de transporte e de comunicação etc., restando-lhes situações que impe-
dem o acesso livre e seguro aos mais diversos recintos onde poderiam exercer 
atividades peculiares a qualquer ser humano, tais como a busca de escolarização 
e educação, alimentação, trabalho e lazer, enumerados como direitos funda-
mentais e sociais no art. 6º da Constituição da República. 

Nessa vertente analítica, sobreleva reproduzir o entendimento de Fá-
vero, para quem “a substituição de defi ciência por ‘necessidades especiais’ (...) 
é cabível quando a intenção for se referir a um grupo maior de pessoas que 
apresentam algum tipo de limitação ou difi culdade, mas não, necessariamente, 
têm defi ciência”2, acrescentando como exemplos as pessoas com obesidade, as 
idosas e a mulheres grávidas3.

Ademais, outras denominações guardam um resíduo pejorativo, tais como 
pessoa defi ciente ou pessoa portadora de defi ciência, que induzem a uma per-
cepção (embora pseudopercepção) reducionista do valor desses seres humanos.

Faz-se a opção pela expressão pessoas com necessidades, apesar de a  
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, da 
Organização das Nações Unidas, aludir a estas caracterizando-as como pessoas 
que “têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial”.

Deve-se observar, porém, que a Convenção Interamericana para a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras 
de Defi ciência, promulgada, no Brasil, pelo Decreto Federal nº 3.956, de 08 
de outubro de 2001, portanto, anteriormente àquela Convenção da ONU, 
estabelece que o signifi cado de defi ciência é de “uma restrição física, mental 
ou sensorial, de natureza permanente ou transitória”. 

Nesse passo, afi gura-se prudente frisar que a mesma Convenção da ONU, 
em seu preâmbulo, reconhece que “a defi ciência é um conceito em evolução” 



238 n. 15 -  2013

Raimundo Wilson Gama Raiol 

e que, complementando, “resulta da interação entre pessoas com defi ciência e 
as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas”.

Ora, na esteira dessa evolução conceitual, há que se abrigar sob o designa-
tivo pessoas com necessidades especiais as que, sem impedimento permanente, 
encontram difi culdades ou óbices para a locomoção, que se lhes torna reduzida, 
como, lembrando aqueles exemplos, acontece ao obeso, ao idoso e à mulher 
grávida (principalmente, se a gravidez for de alto risco), facultando-se aqui 
acrescentar as pessoas que têm a hipofunção orgânica conhecida como nanismo.

Daí advogar-se em favor da expressão pessoas com necessidades especiais, 
tendo em vista que a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Lei 
Nacional de Acessibilidade, discerne, nos termos do seu art. 2º, III, que a defi ci-
ência está relacionada a uma limitação permanente, enquanto que a mobilidade 
reduzida corresponde a uma limitação temporária, ao enunciar “pessoa portadora 
de defi ciência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou permanente-
mente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo”. 

Como reforço desse entendimento, suscita-se que o regulamento da 
precitada lei, consubstanciado no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 
distingue, no seu art. 5º, entre “pessoa portadora de defi ciência”, identifi cando-a 
como a que, em razão de defi ciência física, auditiva, visual e mental, padece 
de limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades, enquanto 
que a “pessoa com mobilidade reduzida” é a que, embora não tendo aquelas 
defi ciências e aquela limitação ou incapacidade, apresenta “difi culdade de 
movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da 
mobilidade, fl exibilidade, coordenação motora e percepção”.

Deve-se ter em mente que é lídima a proteção dos direitos das pessoas 
com defi ciência, como as denomina a Convenção da ONU que os estatui, no 
plano internacional, com repercussão no nacional, pois que hierarquizada como 
emenda constitucional, todavia, não se pode deixar desguarnecidas as pessoas 
que, sem terem defi ciência, padecem de mobilidade reduzida, de vez que tanto 
essas como aquelas se defrontam com situações de difícil ou inóspita superação 
diante de barreiras existentes nas estruturas físico-ambientais e, ainda, ante as 
atitudes excludentes da sociedade.     

Enfatiza-se que, embora seja preponderante, em relação às normas 
infraconstitucionais que ocupavam ou se ocupam de afi gurar as pessoas com 
defi ciência, o vigor do que estabelece a mencionada Convenção da ONU, 
com o status de emenda constitucional, no ordenamento jurídico brasileiro, 
ao defi nir o que são as referidas pessoas, tal compreensão não obsta a que, em 
sua retaguarda recebam proteção as pessoas que, embora não se enquadrando 
naquela categoria, sofrem os impactos da mobilidade reduzida, restando a estas 
fi carem albergadas por normas infraconstitucionais.
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Por outro lado, à guisa de podar excessos terminológicos, tenha-se cer-
to que se quer identifi car apenas as pessoas que se ressentem de necessidades 
especiais  relacionadas somente aos seus aspectos físico-corpóreos ou físico-
-funcionais ou mentais, que lhes causam impedimentos de longa duração, o que, 
com as devidas proporções, ocorrem relativamente às pessoas com mobilidade 
reduzida. Tanto isso é palpável, que se poderia inovar a designação como pessoas 
com necessidades especiais físico-mentais.  

Minudências outras são questionadas, a seguir.

Uma indagação crucial ecoa, genericamente, quando se discorre ou se 
refl ete sobre a efetividade dos direitos humanos das pessoas com necessidades 
especiais. Consiste em saber se se afi gura exigível a ameaça estatal, por meio 
de normas de natureza punitiva, para o alcance daquela efetividade. 

Com efeito, podem os direitos humanos das referidas pessoas ser efeti-
vados sem o ferrete da coerção? Impende que essa coerção seja exercida por 
normas de direito penal? Qual a infl uência do cognominado direito penal 
mínimo nesse âmbito de atuação da ameaça estatal? 

As respostas a esses questionamentos urgem ser formalizadas, para que se 
tenha um norte que enseje a efetividade pretendida para os direitos inerentes 
àquelas pessoas.

Importa a formalização dessas respostas em que se incursione nos hori-
zontes dos direitos humanos, para demonstrar, ainda que sumariamente, sua 
existência a partir de diplomas normativos e, em passos ulteriores, tratar do 
arcabouço estatal-punitivo que sirva de fundamento para dimensionar a coerção 
idônea à efetividade dos direitos pertinentes àquela gama de pessoas singula-
rizadas por limitações orgânicas, físicas e psíquicas, que sofrem discriminação 
e exclusão social diante da ressonância de imposições atitudinais fi ncadas nos 
estigmas, preconceitos e estereótipos cultivados pela sociedade.

2 PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: IGUALDADE 

Trata-se de um contingente humano muito signifi cativo e assaz nume-
roso, no cenário mundial e, por tabela, representado por uma densa camada 
da população do Brasil. Compõe-se de pessoas que apresentam singularidades, 
sem que, todavia, devam ser consideradas como rebotalhos humanos, em que 
pese ainda assim serem vistas pelos que concebem as diferenças como sinônimas 
de desigualdades, em contraposição ao que se procura estabelecer como marco 
doutrinário moderno, ou seja, de que devem ser respeitadas por sua dignidade, 
sob a inspiração do cânone da igualdade material. 

Voltada para esse ângulo, merece ser evocada a máxima de Aristóteles 
proclamadora de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Nessa esteira, 
Barbosa4 exterioriza sua concepção acerca da igualdade: 
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A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigual-
mente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que 
se acha a verdadeira lei da igualdade.

A igualdade é um conceito construído pelo homem. Lembra Lafer5: “A 
igualdade não é dado (...). Ela é um construído, elaborado convencionalmente 
pela ação conjunta dos homens através da organização da comunidade polí-
tica”.  Arremata Lafer6 que “as pessoas não nascem iguais e não são iguais nas 
suas vidas. A igualdade resulta da organização humana. Ela é um meio de se 
igualizar as diferenças através das instituições”. 

O homem, vale dizer, a humanidade, é que identifi ca formas desiguais 
em um conjunto de exteriorizações, demarcando diferenças que singularizam o 
mundo, procurando estabelecer o discrime segundo o qual umas devam ser mais 
aceitas socialmente ou mais percebidas que outras, ao invés de igual prestígio no 
âmbito da sociedade. Na realidade, estabelecendo-se contraponto, não existem 
desiguais, porém, diferentes formas de expressão da natureza, transcendentes 
nos corpos animados ou inanimados: nos seres humanos, nos demais animais, 
nos vegetais, nos minerais, nos elementos sólidos, líquidos ou gasosos etc. Em 
relação aos seres humanos, essas diferenças conformam a sociedade de múltiplas 
exteriorizações, na cor, na altura, enfi m, em uma diversidade fenotípica ou 
mesmo genotípica. Essa diversidade pode implicar limitações físico-psíquicas 
no ser humano, sem que isso signifi que inferioridade, de vez que diferença 
não é o mesmo que desigualdade, como se infere de emanação elucidativa de 
Comparato7: “Algumas diferenças humanas, aliás, não são  defi ciências, mas, 
bem ao contrário, fontes de valores positivos e, como tal, devem ser protegidas 
e estimuladas”. Esse jurista salienta que o “pecado capital contra a dignidade 
humana consiste, justamente, em considerar e tratar o outro – um indivíduo, 
uma classe social, um povo – como um ser inferior”8.

As referidas pessoas, por apresentarem diferenças, são rotuladas de 
pessoas com defi ciência. Na esteira do que preleciona Ribas9, os homens não 
são fi sicamente iguais, pois apresentam altura diferente, cor da pele e olhos 
diferentes, peso diferente etc.,  têm características diferentes uns dos outros, 
todavia, as cognominadas pessoas com defi ciência são um pouco mais diferentes, 
por possuírem sinais ou  sequelas mais notáveis. Vale refl etir sobre o que afi rma 
Ribas10 no sentido de que “não podemos meramente transpor a realidade natural 
para a realidade social. Não é porque os homens são naturalmente diferentes 
entre si que devem ser socialmente diferentes”. Logicamente, não devem as 
diferenças físicas das aludidas pessoas determinar-lhes a diferença social nem 
o cerceamento de iguais oportunidades na vida.

Recorta-se desse plexo de acepções sobre as denominadas pessoas com 
defi ciência que suas diferenças não as desigualam quanto ao reconhecimento 
e exercício de seus direitos, apesar de suas singularidades lhes determinarem 
limitações (que, porém, não lhes confere inefi ciências), de ordem corpórea e 
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mental, para enfrentarem a realidade social (minada de estigmas, preconceitos 
e estereótipos), bem como satisfazerem às exigências das instituições políticas 
e administrativas, públicas e privadas, e ainda para superarem os desafi os das 
estruturas físico-ambientais caracterizadas pela inacessibilidade.

A conceituação dessas pessoas está encimada ao patamar internacio-
nal. Ei-la, com cores marcantes, no art. 1º da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, editada pela Organização 
das Nações Unidas:

Pessoas com defi ciência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Emana desse conceito a ilação de que várias causas se entrecruzam para 
a caracterização das referidas pessoas, denotando que, para isso, não bastam as 
limitações de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (visão, audição 
ou fala), como componentes do quadro de defi ciências, mas a interseção de 
barreiras diversas, tudo concorrendo para tolher os referidos seres humanos em 
seu entrosamento no contexto social, de modo a não usufruírem de igualdade 
de condições para participarem das atividades disponibilizadas às outras pes-
soas.  Essas barreiras são as atitudinais, inspiradas nos preconceitos, estigmas 
e estereótipos, opostas pela sociedade às aspirações de igualdade material das 
aludidas pessoas, bem como as relacionadas ao ambiente físico-estrutural, à 
comunicação, à educação etc. 

A Convenção, como é cediço, tem a equivalência de emenda à Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, por ter sido aprovada, em dois turnos, 
por 3/5 dos votos dos membros de cada casa do Congresso Nacional, a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal, como frisa o Decreto Federal nº 6.949, de 
25 de agosto de 2009, que a promulgou e introduziu no ordenamento jurídico 
brasileiro, o que faz refulgente aquele conceito das pessoas supracitadas.

Sem embargo disso, não é demasiado trazer à baila a Classifi cação In-
ternacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIFIS, expedida pela 
Organização Mundial de Saúde, a qual funciona como instrumento que permite 
o entendimento de que as pessoas com necessidades especiais estão envolvidas 
em um contexto multiforme de defi ciências (preferencialmente, deveriam ser 
designadas como diferenças) e fatores ambientais, em um panorama de inte-
ração que permite vislumbrar o quão pode ser cerceado àqueles seres humanos 
o direito à igualdade de oportunidades em todos os quadrantes da sociedade. 

Depreende-se, consequentemente, que, para a noção do que signifi cam 
essas pessoas, impõe-se vislumbrar dois enfoques11: a) ter a concepção de que 
as defi ciências, classifi cadas como temporárias ou permanentes, progressivas, 
regressivas ou estáveis, intermitentes ou contínuas, são problemas ocorrentes 
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nas funções (desvio signifi cativo das funções fi siológicas dos sistemas orgânicos, 
inclusive, as psicológicas ou mentais) ou nas estruturas do corpo (perda de 
um órgão ou membro); b) ter a compreensão de que os fatores ambientais, 
representados pelo ambiente físico, social e atitudinal, possuem a capacidade 
de exercer infl uência positiva ou negativa sobre as referidas pessoas (não apenas 
sobre suas diferenças ou singularidades) e, logicamente, sobre a capacidade de 
cada uma para executar ações ou tarefas ou mesmo sobre a função ou estrutura 
do seu corpo.

Dentre os fatores ambientais estão as barreiras, criadas pela sociedade, 
nas quais se incluem o ambiente físico inacessível, as atitudes pessoais negativas 
em relação à incapacidade e a inexistência de serviços e de políticas específi cas, 
tudo concorrendo para limitar o desempenho das referidas pessoas, enfi m, sua 
funcionalidade, que está  relacionada à estrutura e funções do corpo, atividades 
e participação na sociedade. 

Infere-se, por conseguinte, que as pessoas com necessidades especiais 
são produtos dos problemas orgânicos, físicos ou psicológicos, conectados 
com os efeitos deletérios dos fatores ambientais, por sua vez, físicos, sociais ou 
atitudinais.

3  SUPERAÇÃO DAS BARREIRAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL

Afi gura-se indispensável que as pessoas com necessidades especiais te-
nham efetivada sua inclusão social, mediante a oportunidade de superação das 
barreiras das mais diversas naturezas e, como derivativo lógico, conquistem o 
terreno que lhes compete na sociedade.

A propósito, eis a manifestação de Alves12 que serve para que se tenha a 
perspectiva de como a sociedade deve fi ltrar a solução dos problemas decorren-
tes das barreiras das mais variadas ordens, inclusive, as barreiras atitudinais ou 
sociais, opostas às pessoas com necessidades especiais ou pessoas com defi ciência, 
como são denominadas por grande parte da doutrina, proclamando-as como 
credoras de iguais oportunidades de participação social:

As pessoas portadoras de defi ciência devem ter acesso igual  a 
todos os lugares. Devem ter a garantia de oportunidades iguais 
mediante a eliminação de todas as barreiras socialmente deter-
minadas, sejam elas físicas, fi nanceiras, sociais ou  psicológicas, 
que excluam ou restrinjam sua plena participação na sociedade.

Em sede de barreiras, portanto, há que se pugnar pela sua superação, me-
diante acessibilidade, em sentido amplo, aos mais variados setores de atividades 
da sociedade, não apenas, aos ambientes físicos onde possam ser exercidas, 
porém, aos segmentos econômico e cultural, aos serviços de saúde e educação 
e aos mundos da  informação e da comunicação, como apregoa a Convenção, 
em seu preâmbulo13.
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A superação desses obstáculos pode ser feita, portanto, mediante acessi-
bilidade, que, nos moldes preconizados pelo art. 9º da Convenção, decorre do 
conjunto de medidas adotadas pelos Estados Partes, dentre os quais o Brasil, 
capazes de assegurar o acesso, em igualdade de oportunidades, tanto em be-
nefício das pessoas com necessidades especiais, ao meio físico, ao transporte, 
aos sistemas e às tecnologias da informação e comunicação, inclusive internet, 
sinalização em Braille e em formatos de fácil leitura e compreensão, para isso 
havendo a operacionalidade consistente na identifi cação e eliminação de obstá-
culos e barreiras nos edifícios, rodovias, meios de transporte, escolas, residências, 
instalações médicas e locais de trabalho, serviços eletrônicos e de emergência. 

No desnudamento das implicações decorrentes das barreiras de porte 
físico-ambiental, vem a lume a classifi cação das barreiras arquitetônicas, sub-
divididas em barreiras urbanísticas, barreiras nas edifi cações e barreiras nos 
meios de transportes, como as enumera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, Lei Nacional de Acessibilidade. 

Além dessas, existem as barreiras nas comunicações e informações, como 
enuncia a mencionada lei.

Por outro prisma, indispensável é fazer refl exão sobre a discriminação 
a que pela sociedade são relegadas as pessoas por suas limitações orgânicas e 
psíquicas, do que lhes sobeja impedimentos no cenário social. 

Nesse sentido, válido é destacar que os Estados Partes da Convenção, 
como previsto no preâmbulo, declaram-se preocupados com as situações difíceis 
enfrentadas pelas pessoas com defi ciência ante sua sujeição “a formas múltiplas ou 
agravadas de discriminação”, causadas estas por diversos fatores, tais como “raça, 
cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacio-
nal, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição”. 

Como aporte para rebater essa discriminação tão diversifi cada, a Con-
venção, no seu art. 3º, alberga os seguintes princípios: “A não-discriminação” 
e “O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com defi ciência como 
parte da diversidade humana e da humanidade”.

Proporciona, nesse passo, a referida Convenção, no seu art. 2º, que se 
capte o signifi cado da discriminação e, consequentemente, da clausura social 
que pode causar a alguém, apesar da condição de ser humano, pelo fato de suas 
limitações orgânicas:

Discriminação por motivo de defi ciência signifi ca qualquer di-
ferenciação, exclusão ou restrição baseada em defi ciência, com 
o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconheci-
mento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, 
civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive a recusa de adaptação razoável.
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Portanto a discriminação, em seu raio nefasto, oblitera até mesmo o 
viés da adaptação razoável que, nos termos do art. 2º da Convenção, consiste 
no conjunto de modifi cações e ajustes necessários e adequados, sem ônus des-
proporcional ou indevido, destinados a assegurar o gozo e o exercício de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais às pessoas com defi ciência, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

No ambiente infraconstitucional, em consonância com a Lei nº 7.853, 
de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Espe-
ciais, art. 1º, § 2º, estão garantidas as ações governamentais necessárias ao 
cumprimento das normas constitucionais e de outras normas legais, inclusive 
as constantes do seu próprio texto, todas concernentes aos direitos das pré-
-faladas pessoas, “afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer 
espécie”, incumbindo disso, como obrigação em escala nacional, o Poder 
Público e a sociedade.

Vale destacar que as referidas pessoas, em benefício das quais devem 
ser eliminadas todas as barreiras, ao norte sumariadas, constituem a parcela 
de 625.000.000 (seiscentos e vinte e cinco milhões) da população mundial14. 

No Brasil, há 45.606.048 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e seis 
mil e quarenta e oito) pessoas com alguma defi ciência, ou seja, visual, auditiva, 
motora, com grande ou alguma difi culdade, e mental ou intelectual, equivalendo 
a 23,91% de seu lastro populacional, representado por 190.756.199 (cento e 
noventa milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil e cento e noventa e nove) 
habitantes, conforme o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística -  IBGE.

Consoante o mencionado Censo, aquele contingente que apresenta 
alguma defi ciência está distribuído nas cinco Regiões brasileiras, da seguinte 
maneira: Norte – 3.654.137 (três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil 
e cento e trinta e sete); Nordeste – 14.130.717 (quatorze milhões, cento e 
trinta mil e setecentos e dezessete); Sudeste -  18.499.909 (dezoito milhões, 
quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e nove); Sul – 6.159.670 
(seis milhões, cento e cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta); e Centro-
-Oeste – 3.161.616 (três milhões, cento e sessenta e um mil e seiscentos e 
dezesseis) pessoas. 

Nota-se, aliás, que, no território nacional, houve um aumento considerável 
do quantitativo das referidas pessoas em relação ao Censo 2000, do IBGE, segundo 
o qual existiam 24.600.256 (vinte e quatro milhões, seiscentos mil e duzentos e 
cinquenta e seis) pessoas com alguma defi ciência, equivalente a 14,46% sobre a 
população de 169.872.859 (cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta 
e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove) habitantes, à época.
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4  PRINCÍPIOS DA CONVENÇÃO  DA ONU

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi -
ciência, conforme seu art. 3º, está pautada em princípios assim enumerados: 
a) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a 
liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) a não-
-discriminação; c) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; d) o 
respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com defi ciência como parte 
da diversidade humana e da humanidade; e) a igualdade de oportunidades; f) 
a acessibilidade; g) a igualdade entre o homem e a mulher; h) o respeito pelo 
desenvolvimento das capacidades das crianças com defi ciência e pelo direito 
das crianças com defi ciência de preservar sua identidade.

Uma leitura, ainda que superfi cial, acerca desses princípios, permite 
a ilação de que plasmam o ideal de dispensar tratamento igualitário a todas 
as pessoas com necessidades especiais, perpassando pela efetividade de pos-
tura da sociedade no sentido de oferta e mantença daquelas na escola, no 
trabalho, no lazer e, como pressuposto básico de tudo isso, nos ambientes 
físico-estruturais (edifi cações e espaços públicos), mediante eliminação de 
todas as formas de barreiras.

A colimação desses princípios não se faz pura e simplesmente, pois exige 
muito além de predisposição da sociedade no tocante à promoção da inclusão 
das pessoas com necessidades especiais. É insufi ciente que a sociedade tenha 
meramente o propósito de realizar essa inclusão. Não se olvide que essa inclusão 
consiste em “processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus 
sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, 
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade”, como ensina Sassaki15.  

Há, enfi m, nessa direção, mecanismos a serem manejados efi cazmente 
pela sociedade para a inclusão das referidas pessoas. Para que isso ocorra efe-
tivamente, ante a falibilidade de alguns desses mecanismos, outros dotados de 
força coercitiva devem vir à cena, como o são as normas punitivas de condutas 
delituosas que procuram tolher a inclusão social das mencionadas pessoas, 

Como ressonância dos princípios que a norteiam, a Convenção traz 
em seu bojo a previsão de medidas a que se obrigam os Estados Partes no que 
concerne à acessibilidade, à educação, à saúde, ao emprego, ao trabalho e ao 
acesso à justiça, em prol das pessoas de que aqui se trata.

Com efeito, a Convenção, no art. 9º, no que diz respeito à acessibilidade, 
prevê que os Estados Partes adotarão medidas para a identifi cação e a elimi-
nação de obstáculos e barreiras nos edifícios, rodovias, meios de transporte, 
escolas, residências, instalações médicas, local de trabalho, bem como óbices 
a informações, comunicações, serviços eletrônicos, serviços de emergência etc.

Na área da educação, a Convenção, no art. 24, estabelece que, dentre 
outras, as medidas devem consistir no seguinte: a) impedir a exclusão das 
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pessoas, sob a alegação de terem defi ciência, do sistema educacional geral; 
b) evitar que as crianças com defi ciência sejam excluídas do ensino primá-
rio gratuito e compulsório ou do ensino secundário; c) permitir o acesso das 
mencionadas pessoas ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e 
ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas; d) 
facilitar o aprendizado do braille e da língua de sinais e a promoção da identi-
dade linguística da comunidade surda; e) garantir que a educação  das crianças 
cegas, surdo-cegas e surdas seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de 
comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao 
máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

No que concerne à saúde, eis algumas medidas previstas na Convenção, 
art. 25, para serem implementadas pelos Estados Partes em favor das preditas 
pessoas: a) ofertar programas de atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis, 
de mesma variedade, qualidade e padrão destinados a outras pessoas, inclusive, 
os voltados à saúde sexual e reprodutiva; b) oferecer serviços de saúde, inclu-
sive diagnóstico e intervenção precoces, e os destinados a reduzir ao máximo 
e prevenir defi ciências adicionais; c) prevenir para que não haja, de maneira 
discriminatória, por motivo de defi ciência,  a  negação de serviços de saúde ou 
de atenção à saúde ou à administração de alimentos sólidos ou líquidos.

No que tange ao trabalho e emprego, constam da Convenção, art. 27, 
exemplifi cativamete, as medidas que os Estados Partes adotarão em benefício das 
referidas pessoas: a) proibir a discriminação, baseada na defi ciência, para efeito 
de recrutamento, contratação, admissão, permanência no emprego, ascensão 
profi ssional e condições seguras e salubres de trabalho; b) proteger os direitos 
às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e 
igual remuneração por trabalho de igual valor, reparação de injustiças e proteção 
contra o assédio no trabalho; c) assegurar direitos trabalhistas e sindicais em 
condições de igualdade com as demais pessoas; d) garantir emprego no setor 
público; e) promover emprego no setor privado, mediante políticas e medidas 
apropriadas que importem em programas de ação afi rmativa; f) assegurar adap-
tações razoáveis no local de trabalho; g) garantir que não haja manutenção 
em escravidão ou servidão e assegurar a proteção contra o trabalho forçado ou 
compulsório, em igualdade de condições às demais pessoas.

Além disso, a Convenção, no art. 13, garante o acesso à justiça, em 
igualdade de condições com as demais pessoas, para facilitar o efetivo papel 
das pessoas com defi ciência, como participantes diretos ou indiretos, em todos 
os procedimentos jurídicos.

Pode-se conceber que essas previsões assoalham a intenção coercitiva 
de que se afi guram entranhadas normas penais que, no ordenamento jurídico 
brasileiro, dizem respeito a tipos que criminalizam condutas e fatos refratários 
à inclusão social das pessoas com necessidades especiais, conquanto a Con-
venção da ONU use a expressão pessoas com defi ciência. Teleologicamente, 
há convir, abrange aquelas.
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5  PREVISÃO NO PATAMAR CONSTITUCIONAL

Na Constituição da República estão amplamente previstos direitos 
mediante os quais é colimada a inclusão social das pessoas com necessidades 
especiais. A prova disso é a constatação de que, como séquito da proclamação, 
no seu art. 3º, IV, do objetivo fundamental de promoção do bem de todos, sem 
qualquer forma de discriminação, erige direitos fundamentais que amparam 
aquelas pessoas.

Com efeito, o art. 6º da Magna Carta elenca, como direitos sociais, 
a educação, a saúde e o trabalho, dentre outros. Constituem-se no mínimo 
indispensável ao bem-estar das pessoas com necessidades especiais. São-lhe 
pressupostos para a inclusão social. Como projeção do referido dispositivo, 
enfatiza, no art. 7º, XXXI, “a proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de defi ciência”.

A mesma Carta, no art. 208, III, enuncia que a educação é dever do 
Estado, mediante alguns meios garantidores, dentre os quais o “atendimento 
educacional especializado aos portadores de defi ciência, preferencialmente na 
rede regular de ensino”. 

Além disso, no que se refere à saúde, a Lei Maior, no art. 196, determina 
que 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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”.

Outra forma de promover a inclusão social das pessoas com necessidades 
especiais é a determinação dos arts. 227, § 2º, e 244, da Constituição Federal 
para que a lei infraconstitucional disponha sobre normas que garantam às 
pessoas com defi ciência o acesso adequado aos prédios em construção ou em 
adaptação e aos veículos de transporte coletivo em fabricação ou existentes 
(passíveis de adaptação).

6   PREVISÃO NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL

 Após um ano de vigência da Constituição Brasileira, a Lei Federal nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais, atribuiu, conforme o teor do seu art. 2º, ao Poder Público e seus órgãos 
a competência para assegurarem às mencionadas pessoas o pleno exercício de 
seus direitos básicos.

Com efeito, na área das edifi cações, compete ao Poder Público adotar e 
executar efetivamente normas que, em benefício das referidas pessoas, sejam 
capazes de: a) garantir a funcionalidade das edifi cações e vias públicas; b) 
evitar ou determinar a remoção dos óbices, permitindo o acesso a edifícios, a 
logradouros e a meios de transporte.
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Na área da educação, em prol daquelas pessoas, de acordo com o referi-
do diploma infraconstitucional, cabe ao Poder Público: a) inserir, no sistema 
educacional, a educação especial como modalidade que abranja a educação 
precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilita-
ção profi ssionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação; b) fazer a 
oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimento público 
de ensino; c) realizar o oferecimento obrigatório de programas de educação 
especial em nível pré-escolar, nas unidades hospitalares e congêneres nas quais 
educandos (notadamente, as denominadas pessoas com defi ciência) estejam 
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano; d) promover a matrícula 
compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares 
das mencionadas pessoas que sejam capazes de se integrarem ao sistema regular 
de ensino.

No que concerne à área de saúde, a lei incumbe ao Poder Público em 
relação às referidas pessoas: a) promover ações preventivas referentes ao planeja-
mento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, 
do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identifi cação e 
ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do 
metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de defi ciência; b) garantir o acesso aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, além do adequado tratamento no âmbito destes, de acordo 
com normas técnicas e padrões de conduta apropriados.

Na área de trabalho, atribui a lei ao Poder Público o dever de adotar 
em favor das referidas pessoas as medidas consistentes em: a) promover ações 
efi cazes que lhes propiciem a inserção nos setores públicos e privados; b) adotar 
legislação que discipline a reserva de mercado de trabalho, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado e que regulamente a organização de 
ofi cinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho.

Por seu turno, no tocante ao acesso à justiça, a lei prevê o uso da ação 
civil pública para a proteção dos interesses coletivos ou difusos (acessibilidade 
às edifi cações, aos logradouros e aos meios de transporte, à educação, à saúde e 
ao trabalho), sendo legitimados, para propô-la, o Ministério Público, a União, 
os Estados-Membros, o Distrito Federal, os Municípios e as associações repre-
sentativas do referido segmento social.

Por sua vez, a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, Lei 
Nacional de Acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade em prol das pessoas com defi ciência ou mobilidade 
reduzida. 

A referida lei está regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de 2 de de-
zembro de 2004, que conceitua aquela primeira gama de pessoas como as que 
apresentam defi ciência física, auditiva, visual, mental ou múltipla e que, por 
isso, sofrem de limitações ou incapacidades para o desempenho de atividades 
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comuns a todos os seres humanos, do que são exemplo as paraplégicas. O alu-
dido decreto diferencia em relação à primeira aquela segunda gama de pessoas, 
enunciando que, nesse rol, estão abrangidas  as que, mesmo sem as nominadas 
defi ciências, têm difi culdade de movimentar-se, permanente ou temporariamen-
te, e, portanto, padecem de redução na mobilidade, fl exibilidade, coordenação 
motora e percepção, como os idosos e a mulheres com gravidez de alto risco.

A aludida lei, nos seus arts. 1º e 2º, depois de enunciar que a acessibili-
dade é a possibilidade e a condição de alcance de as referidas pessoas utilizarem, 
com segurança e autonomia, o espaço urbano (mobiliários e equipamentos), 
edifi cações, transportes, sistemas e meios de comunicação, identifi ca as espécies 
de barreiras que devem ser eliminadas, quais sejam, as barreiras arquitetônicas 
urbanísticas (existentes nas vias e espaços públicos), as barreiras arquitetônicas 
na edifi cação (edifícios públicos e privados), as barreiras arquitetônicas nos 
transportes (ônibus, trens, metrôs etc), as barreiras nas comunicações (estas 
podem ser ou não de massa). Contém, enfi m, os regramentos básicos concer-
nentes à acessibilidade nos edifícios de destinados ao uso público, nos meios 
de transporte coletivo, nos sistemas de comunicação e sinalização e nas vias 
públicas, parques, praças, jardins, estacionamentos e outros espaços públicos, 
sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação etc.

7 NORMAS PENAIS RELACIONADAS À INCLUSÃO SOCIAL DAS 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  

Há normas penais, no ordenamento jurídico brasileiro, que refl etem a 
preocupação do legislador pátrio com o segmento social relacionado às pessoas 
que nascem ou adquirem, no decorrer da existência, alguma limitação orgânica 
ou psíquica que lhes acarreta o que a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Defi ciência traz assentado, no art. 1º, como impedimento que, 
em conjugação com outras barreiras, torna-as passíveis de sofrerem obstrução 
na busca de participação igualitária, plena e efetiva em todos os âmbitos em 
que as demais pessoas desenvolvem suas atividades, na sociedade. 

Nesse mirante, vislumbra-se que a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, nos moldes cons-
tantes do seu art. 8º, tipifi ca criminalmente alguns fatos recortados da realidade 
social, os quais denotam a intenção do legislador de elidir óbices brotados do 
preconceito e do estigma voltados contra as pessoas por suas limitações orgâ-
nicas e psíquicas, que lhes rendem os impedimentos a que alude a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência.

Eis os tipos alhures grafados:

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4  
(quatro) anos, e multa:

I – recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem 
justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 
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qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 
da defi ciência que porta;

II – obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo 
público, por motivos derivados de sua defi ciência;

III – negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de 
sua defi ciência, emprego ou trabalho;

IV – recusar, retardar ou difi cultar internação ou deixar de prestar 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à 
pessoa portadora de defi ciência;

V – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a 
execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude 
esta Lei;

VI – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à  
propositura da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados 
pelo Ministério Público. 

Consoante o entalhe do art. 8º, I, supra, incorpora à sua conduta o fato 
ali tipifi cado o empregado de uma escola particular ou o funcionário de escola 
pública que, no uso de suas atribuições, podendo integrar ou não a cúpula 
diretiva, exteriorize a prática de recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou 
fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de qualquer pessoa, em razão de sua 
defi ciência, nos referidos estabelecimentos de ensino.

De acordo com o art. 8º, inciso II, da lei, assume conduta típica quem, 
notadamente na qualidade de servidor público,  sem a escusa de uma justa 
causa, obstar que uma pessoa, por sua defi ciência, tenha acesso a cargo público. 
Dessa forma, estará contrariando o art. 37, VIII, da Constituição da República, 
que prevê que a reserva de percentual de cargos ou empregos públicos para 
essas pessoas será fi xada por lei destinada a elencar  os critérios para que sejam 
admitidas no serviço público. 

Como ressonância dessa determinação constitucional, a Lei Federal nº 
8.112, de 12 de dezembro de 1990, a Lei do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos Civis da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas, no 
seu art. 5º, § 2º, assegura o percentual de até 20% (vinte por cento) das vagas 
ofertadas em concurso público para cargo cujas atribuições sejam compatíveis 
com as defi ciências de que são acometidas aquelas pessoas. Secundando essa 
previsão infraconstitucional, o art. 37, § 1º, do Decreto Federal nº 3.298, de 
20 de dezembro de 1999, regulamento da  Lei Federal nº 7.853, de 24 de ou-
tubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, estipula 
o mínimo de 5% (cinco por cento) para oferta dessas vagas. 

No âmbito do Estado do Pará, uma das 27 (vinte e sete) unidades 
federativas do Brasil, a Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis Estaduais, fi xa, no seu 
art. 15, parágrafo único, que 20% (vinte por cento) das vagas serão ofertadas 
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em concurso público de provas e títulos para provimento de cargos públicos, 
observada a compatibilidade entre as atribuições destes com as defi ciências 
das referidas pessoas. 

Por sua vez, o art. 8º, III, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, criminaliza a con-
duta de negar, sem qualquer justifi cativa, emprego ou trabalho a uma pessoa, 
em decorrência de sua defi ciência. 

Nessa direção, é importante assinalar que o art. 93 da Lei Federal nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, obriga as empresas a reservarem vagas, no seu 
quadro de empregados, para pessoas com defi ciência que tenham passado por 
processo de habilitação ou reabilitação no âmbito da Previdência Social, ob-
servado o seguinte escalonamento: até 200 empregados – 2%; de 201 a 500 
empregados – 3%; de 501 a 1000 empregados – 4%; de 1001 empregados em 
diante – 5%. De modo idêntico dispõe o art. 36 do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999, regulamento da  Lei Federal nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, ou seja, 
estabelecendo esse escalonamento. Segundo a lição de Pastore16, são cotas 
compulsórias que devem ser respeitadas pelos empregadores na admissão das 
referidas pessoas.  

Outro fato está revestido de tipicidade. O art. 8º, IV, da Lei Federal nº 
7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades 
Especiais, abrange as condutas de recusar, retardar ou difi cultar internação ou 
deixar de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial a uma pessoa em 
razão de sua defi ciência, quando possível prover essa assistência. 

Os cuidados médicos adequados para prevenção e conservação da própria 
saúde são um direito inarredável das pessoas com defi ciência, sob a égide do art. 
196 da Constituição da República, o que ressoa no plano infraconstitucional, 
tanto por meio do art. 2º, II, a a f, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, como por meio 
do art. 16 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que a regu-
lamenta, este e aquele dispositivos tratando da garantia de acesso das aludidas 
pessoas a estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado 
tratamento de acordo com normas técnicas e padrões de conduta apropriados. 

De outra monta, erige-se como fato penalmente típico, por império do 
art. 8º, V, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às 
Pessoas com Necessidades Especiais, a obstrução ao cumprimento de ordens 
judiciais consequentes de ação civil pública ajuizada em prol dos direitos difusos 
e coletivos das aludidas pessoas. Há convir que se justifi ca a criminalização dessa 
conduta, pois signifi ca frustração a um resultado do acesso à justiça, tendente 
a nulifi cá-lo, na prática.

Ademais, sendo a ação civil pública um dos elementos integrativos da 
defi nição do tipo penal, convém salientar que é uma ação prevista no art. 129, 
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III, da Constituição da República, destinada à proteção dos interesses difusos 
e coletivos e, fi nalisticamente, permitir às pessoas com necessidades especiais 
(portadoras de defi ciência e com mobilidade reduzida) terem acesso à justiça 
na solução de confl itos em que envolvidos os seus direitos à acessibilidade, à 
educação, à saúde e outros que lhes possam viabilizar a inclusão social.

Finalizando a tarefa que lhe compete, a Lei Federal nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, no 
art. 8º, VI, considera penalmente típico o fato de alguém se recusar, retardar 
ou omitir-se no tocante ao fornecimento de dados técnicos indispensáveis e 
requisitados pelo Ministério Público para a propositura da ação civil pública 
a ser manejada em favor dos interesses difusos e coletivos das pessoas com ne-
cessidades especiais. Igualmente, essa conduta se afi gura obstrutiva do acesso 
à justiça por parte das referidas pessoas. 

Os crimes defi nidos na referida lei são formais, como explicita Habib17. 
Isso signifi ca que, para sua caracterização, é sufi ciente a previsão do resultado, 
não se exigindo que este ocorra materialmente, segundo a lição de Damásio 
de Jesus18. Ocorrerá, por exemplo, um desses delitos no caso em que um es-
tabelecimento de ensino médio, da rede pública ou privada, recusar-se, por 
seu diretor, a efetivar a matrícula de uma pessoa, sem justa causa, levando em 
conta o fato de apresentar uma defi ciência física, ainda que venha a conseguir 
aceitação em outra instituição de ensino. 

8 A PROTEÇÃO AOS BENS JURÍDICOS COMO JUSTIFICATIVA 
DA CRIMINALIZAÇÃO 

O propósito do legislador, como se depreende, ao tipifi car penalmente 
aqueles fatos, a teor do art. 8º, I a VI, da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, foi o de proteger 
interesses relevantes para as pessoas com necessidades especiais. No rol desses 
interesses, que se revelam primordiais a que aquelas pessoas tenham igualdade 
de oportunidades tanto quanto as outras pessoas, no contexto social, está o 
acesso à educação, à saúde, à justiça e aos cargos públicos e aos empregos na 
esfera privada.   

Ditos interesses se constituem em bens jurídicos, de vez que destinados 
a satisfazer necessidades humanas, indubitavelmente, básicas ou comezinhas, 
sendo tutelados pelo ordenamento jurídico-penal, ainda que subsidiariamente, 
quando lhes for falível ou insufi ciente a proteção por parte de outros tentácu-
los do direito (civil, administrativo, trabalhista etc.) ou dos controles sociais 
(família, religião, escola etc.) ou estatais (órgãos de fi scalização, polícia etc.). 
Importante, nessa direção, a contribuição bastante elucidativa de Toledo19: “A 
tarefa imediata do direito penal é (...) de natureza eminentemente jurídica e, 
como tal, resume-se à proteção de bens jurídicos”. Os bens jurídicos, segundo 
esse jurista, são coisas materiais e objetos imateriais dotados de valor e, em 
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geral, “apetecidos, procurados, disputados, defendidos e, pela mesma razão, 
expostos a certos perigos de ataques ou sujeitos a determinadas lesões”20. Donde, 
de modo concludente, a imperiosidade de aqueles interesses das pessoas com 
necessidades especiais merecerem a guarida das normas penais.

Os aludidos interesses ou bens jurídicos são indispensáveis àquelas pes-
soas, para que lhes seja garantido o mínimo existencial, que, na concepção de 
Barcellos21, mediante exame sistemático da vigente Constituição da República, 
é constituído de quatro elementos, que são “a educação fundamental, a saúde 
básica, a assistência aos desamparados e o acesso à Justiça”. Trazendo para esse 
campo de assimilação as lições de Alexy22, vale intercalar a alusão desse jusfi -
lósofo  aos “assim chamados direitos fundamentais sociais, como, por exemplo, 
direitos à assistência social, ao trabalho, à moradia e à educação”. 

Na ilharga da proteção a esses bens jurídicos, até mesmo servindo-lhes de 
plataforma, está o princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no art. 
1º, III, da Constituição da República. Anote-se que, de acordo com a refl exão 
de Barcellos23, “a dignidade da pessoa humana é hoje considerada, sob vários 
pontos de vista, o pressuposto fi losófi co de qualquer regime jurídico civilizado 
e das sociedades democráticas em geral”. 

Nesse transe, válido se afi gura inserir a observação de Sarlet24 de que 
“não se deve olvidar que a dignidade independe das circunstâncias concretas, 
sendo algo inerente a toda e qualquer pessoa humana, de tal sorte que todos 
– mesmo o maior dos criminosos – são iguais em dignidade”. O jurista agrega 
a ponderação de que “também o absolutamente incapaz (por exemplo, o por-
tador de grave defi ciência mental) possui exatamente a mesma dignidade que 
qualquer outro ser humano física e mentalmente capaz”25.

Justifi ca-se, ademais, a atitude estatal de criminalizar os fatos constantes 
do art. 8º, I a VI, da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio 
às Pessoas com Necessidades Especiais, em face do princípio da lesividade ou 
ofensividade, que, em suma, consiste em que devem ser destinatários da proteção 
jurídico-penal os bens de real importância e cuja lesão ou ofensa possa repercutir 
gravemente em detrimento de interesses individuais ou coletivos de grande 
monta ou signifi cado. Consoante leciona Queiroz26, segundo esse princípio, 
“somente podem ser erigidos à categoria de criminosos os comportamentos 
lesivos de bem jurídico alheio (...), entendendo-se como tal os pressupostos 
existenciais e instrumentais de que a pessoa necessita para a sua autorrealiza-
ção na vida social”. Inquestionável, portanto, a abrangência desse princípio 
em relação aos bens jurídicos representados pela educação, trabalho, saúde e 
acesso à justiça e colimados em prol das pessoas com necessidades especiais, 
com vistas a serem chanceladas pela inclusão social.

Analisando o princípio da lesividade, Batista27 enfatiza que é desprovida 
dessa natureza a conduta puramente interna ou puramente individual que seja 
considerada pecaminosa, imoral, escandalosa ou diferente. Elenca quatro fun-
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ções do aludido princípio, quais sejam: proibir a incriminação de uma atitude 
interna; proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do 
próprio autor; proibir a incriminação de simples estados ou condições existen-
ciais; proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer 
bem jurídico28.

Conforme a interpretação feita por Greco29, na verdade, essas funções 
preconizadas por Batista convergem para um único raciocínio, qual seja, o de 
que “o Direito Penal só pode, de acordo com o princípio da lesividade, proibir 
comportamentos que extrapolem o âmbito do próprio agente, que venham 
atingir bens de terceiros, atendendo-se, pois, ao brocardo nulla lex poenalis 
sine injuria”. 

Notadamente, a criminalização dos fatos nos tipos penais sob comento 
escapa às malhas proibitivas das funções do referido princípio, pois aqueles 
descrevem condutas que ultrapassam do âmbito íntimo ou do mero posicio-
namento atitudinal do sujeito ativo, subsidiado por preconceitos, estigmas ou 
estereótipos, e atingem, de modo profundo, no concerto das relações sociais, 
bens jurídicos de alta relevância das pessoas com necessidades especiais, com 
repercussão grave para estas, ferindo-lhes a dignidade.

9  REFLEXOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA PUNITIVO-ESTATAL

Todos os tipos penais incorporados no art. 8º da Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, 
são cominados com pena de reclusão variável de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
cumulativamente com pena de multa. Uma das consequências daí decorrentes 
é a de que o limite mínimo da pena in abstracto, sendo igual a 1 (um) ano de 
reclusão, atrai a possibilidade de suspensão condicional do processo, com fulcro 
no art. 89 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, Lei dos Juizados 
Especiais Criminais. Ofertada a denúncia, pelo órgão do Ministério Público, 
o processo fi ca suspenso, pelo interregno de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, se o 
benefi ciário aceitar e cumprir as condições que lhe forem impostas pelo juízo 
competente, vindo a ser declarada a extinção da punibilidade se o denunciado 
as satisfi zer integralmente. Pressuposto indispensável a que seja contemplado 
com essa suspensão é o de não responder a outro processo criminal nem ter 
sido condenado por outro delito.

Se sobrevier a quem incidir nessas fi guras típicas a condenação à pena 
de até 4 (quatro) anos de reclusão (coincidentemente o máximo cominado), 
poderá decorrer-lhe, desde que primário ou não reincidente, o cumprimento 
da reprimenda em estabelecimento penal de regime aberto, tal qual é a Casa 
de Albergado ou assemelhado, assim denominada segundo os termos do art. 93 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal. 

O mencionado estabelecimento, sem obstáculos físicos contra fuga, deve 
ser localizado em centro urbano e separado dos demais estabelecimentos. Para 
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que ingresse nesse regime, o condenado deverá ter autodisciplina e senso de 
responsabilidade, requisitos cujo preenchimento é imanente, porquanto deverá, 
obrigatoriamente, em ambiente extracárcere e sem vigilância direta, trabalhar, 
frequentar curso ou exercer atividade laboral lícita, obviamente, no decorrer 
do dia, fi cando-lhe determinado, impositivamente, o recolhimento à referida 
casa no período noturno e nos dias de folga. Regem a matéria os arts. 33, §1º, 
alínea c, § 2º, alínea c, e 36, § 1º, do Código Penal Brasileiro, além da Lei 
de Execução Penal. Ad exemplum, na cidade de Belém, capital do Estado do 
Pará, a Casa do Albergado está situada em perímetro central, em imediações 
residenciais, o que lhe confere potencial de órgão público com a fi nalidade de 
promover a inclusão social dos infratores da ordem jurídico-penal. 

Saliente-se, por oportuno, que somente poderão ingressar e permanecer 
no mencionado regime os condenados que preencham o requisito de estar 
trabalhando ou, pelo menos, comprovem a possibilidade de exercer atividade 
laboral, imediatamente, para garantia mínima da subsistência. Exige-se-lhes, 
também, demonstração de ajustamento às regras do regime aberto, com base 
nos antecedentes criminais ou em resultado de exames a que forem submetidos, 
conforme o art. 114, I e II, da Lei de Execução Penal.

A normatização da matéria, colateralmente, faz surgir para o condenado 
até 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática de fato tipifi cado 
no art. 8º da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às 
Pessoas com Necessidades Especiais, a possibilidade de cumprir a reprimenda 
em regime de prisão domiciliar, em uma das hipóteses do art. 117 da Lei de 
Execução Penal: idade acima de 70 anos, doença grave, gestante ou mulher 
com fi lho menor ou defi ciente físico ou mental.

Nessa última hipótese, denota-se a singularidade de benefi ciar a mulher 
que, tendo fi lho com defi ciência física ou mental, houver praticado qualquer dos 
crimes defi nidos no art. 8º, I a VI, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, Lei de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais, e, coincidentemente, 
aviltado direitos de outras pessoas com necessidades especiais.

De outra margem, condenados ao cumprimento de pena no regime de 
prisão domiciliar poderão fi car sujeitos à fi scalização por meio de monitoração 
eletrônica, de acordo com o moderno permissivo do art. 146-B, IV, da Lei de 
Execução Penal. A propósito, como afi rma Fonseca30, destacando os efeitos 
positivos desse instrumento alternativo,“o monitoramento eletrônico poderia 
ser ferramenta plenamente utilizável como forma de fi scalizar o efetivo cumpri-
mento de prisão domiciliar, a qual não seria uma simples prisão de cunho formal, 
sem fi scalização”. Certamente, não apenas esse efeito se afi gura positivo para 
o uso desse viés, ou seja, de fi scalização do benefi ciário, mas, sobretudo, o de 
afastá-lo da convivência temerária do cárcere e, consequentemente, ocasionar-
-lhe a oportunidade de manter sua vida com dignidade, entre seus familiares. 
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10  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A efetividade dos direitos conferidos às pessoas com necessidades 
especiais, destinados a garantir a esses seres humanos o mínimo que se lhes 
afi gura imprescindível para uma vida digna não pode ser desacompanhada da 
perspectiva de coerção das normas penais, como ultima ratio. As normas de 
Direito Penal, portanto, agasalham o importante mister de guarnecer aqueles 
direitos, acenando com a ameaça punitiva às condutas que os ofenderem, se 
outras instâncias de controle social ou outras espécies de normas não conse-
guirem a referida efetividade.

Por outro lado, induvidoso é que a adoção de normas penais e sua apli-
cação não devem fugir aos lampejos de intervenção mínima estatal, por isso 
colimando-se pela preservação do direito de liberdade dos infratores daque-
las normas, especifi camente, no caso, das defi nidoras dos ilícitos penais que 
ofendem as pessoas com necessidades especiais, na forma do art. 8º, I a VI, da 
Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, Lei de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Especiais.

A preservação da liberdade desses infratores - também, em respeito ao 
princípio da dignidade da pessoa humana – pode ser levada em consideração 
de acordo com institutos jurídico-penais, tais como os das penas não privativas 
da liberdade e o da suspensão condicional do processo, bem como o adminículo 
capaz de evitar o encarceramento e que, mais recentemente, passou a ser previsto 
no ordenamento jurídico pátrio, isto é, a monitoração eletrônica.

De todo o apanhado, pode-se concluir pela perspectiva de impor a força 
punitiva estatal para a efetividade dos direitos que o ordenamento jurídico 
estabelece em face da vulnerabilidade das pessoas com necessidades especiais, 
conquanto a aplicação das normas penais se faça em simetria com a moderna 
vertente de intervenção mínima estatal, mantendo-se o equilíbrio entre a con-
cretização dos direitos daquele contingente humano e a imposição de sanções 
punitivas aos descumpridores das normas que estatuem os referidos direitos. 
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LIAN FEDERAL LAW 7.853/89 FRAMEWORK 
TO SOCIAL INCLUSION OF PERSONS WITH 
SPECIAL NEEDS.

ABSTRACT

Inquire up about the enforceability to prevision 
of punitive norms, imposed by state, to exist the 
effectiveness human rights relative to persons with 
special needs. The report broaches the prospect of 
recognition of equal opportunities between mentioned 
persons and others, although of differences with 
are visualized by the society under eyes of stigma, 
prejudice and stereotypes, such as trigger factors of 
discrimination and exclusion. Raise to the overcoming 
fl ag of architectonic barriers and attitudinal as bias of 
social inclusion of referred persons. Becomes the study 
of conduits, typifi ed like crimes, in the body of the 
Brazilian Federal Law 7.853, came into force in October 
24 1989, able to hinder or exclude the referred persons, 
for its shortcomings, of the education fi eld, the public 
service and private, the assistance medical-hospital and 
outpatient, beyond frustrate the instruction and the 
effects of civil public action as an instrument of defense 
of expected diffuse rights of persons.

Keywords: Deficiency. Social Inclusion. Human 
Dignity. Legal Assets. Equality. Criminalization.
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RESUMO

O processo civil coletivo (que visa também à proteção do 
direito objetivo) que vem ganhando força e aplicação hodierna-
mente, se caracteriza pela proteção dos direitos difusos, direitos 
coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos. Nesse 
contexto, calha referir que a teoria geral do processo civil tem 
sido a base para a aplicação efetiva e, em certa medida, efi caz 
do processo coletivo, embora existam peculiaridades tradicio-
nalmente trabalhadas como a legitimidade e a coisa julgada que 
tem tratamento diferenciado. Assim, para pensar em processo 
coletivo, atualmente, deve-se observar e utilizar a teoria geral 
do processo civil, visto que o processo coletivo utiliza as regras 
da teoria geral do processo civil, observando inclusive algumas 
das formalidades do processo civil atual, mas mantendo as suas 
peculiaridades já informadas e posteriormente tratadas. 

Palavras-chave: Processo Civil Coletivo. Legitimidade e coisa 
julgada.
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1 INTRODUÇÃO

O direito processual civil organizado a partir da Teoria Geral do Pro-
cesso (expressão utilizada já pela tradição processual de nomenclatura, mesmo 
sabendo que toda teoria é geral e o correto seria chamar teoria do processo 
opta-se neste trabalho pela forma de nomenclatura amplamente difundida 
pelos processualistas), é a linha forte para a adaptação do processo coletivo que 
também necessitará basear suas regras e forma de ocorrência nas linhas gerais 
da teoria do processo civil, por dele ser decorrente e parte.

O processo civil coletivo (que visa também a proteção do direito obje-
tivo) que vem ganhando força e aplicação hodiernamente, se caracteriza pela 
proteção dos direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais 
homogêneos. Nesse contexto, calha referir que a teoria geral do processo civil 
tem sido a base para a aplicação efetiva e, em certa medida, efi caz do processo 
coletivo, embora existam peculiaridades tradicionalmente trabalhadas como 
a legitimidade e a coisa julgada que tem tratamento diferenciado.

Ainda refi ra-se que para pensar em processo coletivo, atualmente, deve-se 
observar e utilizar a teoria geral do processo civil, visto que o processo coletivo 
utiliza as regras da teoria geral do processo civil, observando inclusive algumas 
das formalidades do processo civil atual, mas mantendo as suas peculiaridades 
já informadas e posteriormente tratadas.

Por tudo isso nasce a relevância de pensar o processo civil coletivo1 com 
base na teoria geral do processo civil, já que o processo coletivo2 é parte do 
processo civil com algumas peculiaridades em relação a cada uma das ações 
coletivas, já que legalmente, por vezes, estão postadas algumas regras fundantes 
como em relação a legitimidade e a coisa julgada.

2 O PROCESSO CIVIL COLETIVO CONSUBSTANCIADO A PARTIR 
DAS AÇÕES COLETIVAS:  A PROTEÇÃO DO DIREITO OBJETIVO

A aparição das ações coletivas3 tem dupla fonte. A primeira e também 
mais conhecida e difundida - antecedente romano - da ação popular da rei pu-
blicae e rei sacrae. O cidadão detinha, já naquela época, o poder de agir em favor 
da coisa pública, frente a forte ligação que o cidadão tinha para com os bens 
públicos lato sensu, em decorrência da conhecida afi rmação de que a República 
pertencia ao cidadão romano, sendo seu dever defendê-la. Neste sentido nasce 
o conhecido brocardo “Republicae interest quam plurumus ad defendam suam 
causa”, importando para a república que sejam muitos os defensores de sua 
causa.4 Informe-se que esta observação da coisa pública não nasce em Roma, 
mas tem origem grega e democrática.

Por sua vez as ações de “classes” que são as premissas originárias bases 
das hodiernas class actions trabalhadas no direito processual dos Estados 
Unidos. Relate-se que as ações coletivas têm por base a Equity do direito 
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inglês, sendo mais desenvolvida e de forma adequada mais especialmente 
pelos Estadunidenses.5 

Já no Brasil as ações coletivas surgiram, como é de notório conhecimen-
to, a partir dos estudos e da grande infl uência dos processualistas italianos na 
década de setenta.6

Até pouco tempo atrás o processo civil estava voltado, aparentemente, 
somente para a tutela individual dos direitos, fato que foi com a medida do 
tempo e do estudo sendo superado, passando a abrir o viés coletivo do processo 
civil por meios das mais diferentes ações coletivas.

Sem dúvida as ações coletivas, que inauguraram o processo civil cole-
tivo, trouxeram maior acesso ao Poder Judiciário a milhares de cidadãos que 
antes não chegavam ao Judiciário para buscar e proteger seus direitos.7 Além 
do acesso ao Judiciário e do próprio conseqüente acesso à justiça8 outra con-
seqüência importante foi manejada por meio das ações coletivas, a economia 
processual e da prestação da tutela jurisdicional, pois por meio de uma única 
ação coletiva, por exemplo, resolvia-se o problema de uma gama gigantesca 
de pessoas por vezes.

Tudo isso também potencializou maior credibilidade dos órgãos jurisdi-
cionais em decorrência da superação de decisões contraditórias sobre a mesma 
problemática, gerando também maior segurança jurídica frente a estabilidade 
das decisões em casos idênticos. Diga-se que estas são as motivações políticas.

Pode-se apontar como motivações sociológicas para o sucesso do processo 
civil coletivo9 a busca de superação da grande litigiosidade de uma sociedade 
pós-moderna,10 globalizada e altamente industrializada, já que as demandas de 
massa cresceram de forma abrupta e descontrolada.

Assim, poder-se-ia conceituar o processo civil coletivo como aquele que, 
utilizando das regras do processo civil individual como base, instaurado por ou 
em face de um legitimado autônomo11, se postula um direito coletivo de onde 
será possível colher uma decisão judicial que atinja a toda a coletividade ou a 
um grupo determinado de pessoas. Nesta forma de conceituar o processo civil 
coletivo se compreende a proteção dos direitos difusos, coletivos stricto sensu 
e individuais homogêneos coletivamente propostos.

Dentre as possíveis ações que fazem parte do processo civil coletivo pode ser 
destacada a ação popular (lei 4.717/65 e art. 5, LXXIII da Constituição Federal), 
a ação civil pública (lei 7.347/85 e art. 129, III da Constituição Federal de 1988 
que reconhece a referida ação), o mandado de segurança coletivo (lei 12.016/09 
e art. 5, LXX da Constituição Federal), as ações coletivas para a defesa de direitos 
individuais homogêneos (art. 91 a 100 do Código de Defesa do Consumidor), 
a ação de improbidade administrativa (lei 8.429/92) dentre outras possíveis.12

Neste ponto, não há duvida de que o processo civil coletivo tende a fo-
mentar maior debate e participação democrática da população, ocorrendo uma 
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democracia13 por meio do Poder Judiciário, fazendo com que se implemente a 
dupla face da democracia, tanto a representativa como a participativa.14

A tutela jurisdicional coletiva em sua história e nascimento tem dife-
rentes modelos em aplicação no mundo. O modelo Alemão (Verbandsklage) 
adotado principalmente na Europa-Continental e o modelo das Class Actions 
de origem Estadunidense relativamente bem difundida no Brasil.15

No Brasil hoje alguns pretende a implantação do sistema das class actions 
com as devidas adequações, mas fi ca o alerta de que em um país com sistema 
processual decorrente da tradição da civil law não se comporta receber o sistema 
das class actions já que pensado para o sistema jurídico e processual da common 
law, o que dota de mais força a classifi cação aqui defendida de que exista hoje 
uma nova ramifi cação do processo civil, pois antes este era somente individual 
passando hoje a ser também coletivo.

Isto signifi ca dizer que a sistemática do processo civil coletivo é seguir, 
basicamente, em pontos já consolidados, aquilo que o Código de Processo 
Civil já tem previsto.

A ressalva deve ser feita, pois as peculiaridades de cada ação coletiva, 
parte do processo civil coletivo, deverão ser observadas já que previstas legal-
mente, como, por exemplo, se dá na ação civil pública, na ação popular e outras 
tantas que possuem regramentos peculiares e próprios, mas que observam no 
mais a já consagrada regra do processo civil.

Os direitos protegidos ou pretendidos neste tipo de processo civil coletivo 
naturalmente são coletivos lato sensu(direitos difusos, coletivos stricto sensu e 
individuais homogêneos).16

O Código de Defesa do Consumidor resolve a possível dúvida conceitual 
do que seja cada um desses direitos referidos anteriormente. Assim, visualize-se 
o art. 81, § único:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 
das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstân-
cias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que 
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim enten-
didos os decorrentes de origem comum.
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Os direitos difusos e coletivos são transindividuais e de natureza indivi-
sível, restando a diferença no sentido de que o primeiro está ligado a número 
indeterminado de pessoas enquanto o segundo está ligado a um grupo ou classe 
que pode ser determinável.17

Por sua vez os direitos individuais homogêneos18 visam possibilitar a 
proteção coletiva de direitos individuais com dimensão coletiva, que neste 
trabalho defende-se como coletivo,19 como nos caos de ações de massa, nas quais 
a origem e causa são as mesmas. Efetivamente, esta modalidade de proteção é 
caracterizada pela proteção de direitos individuais homogêneos (que a muitos 
afetam) sendo um direito coletivo,20 já que variados cidadãos sofrem dos mesmos 
problemas individualmente e todos estes merecem a devida solução da questão.

No RE nº 163.231-SP o Supremo Tribunal Federal afi rmou de forma 
categórica que os direitos individuais homogêneos são realmente direitos co-
letivos e não individuais. Assim resta observar a ementa do acórdão:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITU-
CIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA 
DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊ-
NEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE 
POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM 
JUÍZO. 1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério 
Público como instituição permanente, essencial à função jurisdi-
cional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo-
níveis (CF, art. 127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Pú-
blico capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito 
civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também 
de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. In-
teresses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado 
de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos 
aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas 
determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a característica 
fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles 
interesses que envolvem os coletivos. 4. Direitos ou interesses 
homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, 
III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se 
em subespécie de direitos coletivos. 4.1. Quer se afi rme interesses 
coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, 
ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, 
explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias 
ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas 
isoladamente, não se classifi cam como direitos individuais para 
o fi m de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque 
sua concepção fi nalística destina-se à proteção desses grupos, 
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categorias ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades 
escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por 
via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério 
Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem 
comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo 
Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso 
III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à 
educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado 
e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público 
investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad 
causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita 
dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de 
conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo 
estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada 
a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa 
dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos 
ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação.

Destarte, não resta dúvida de que os direitos difusos, coletivos stricto 
sensu e individuais homogêneos são coletivos lato sensu, fazendo parte ampla 
da proteção e resguardo das ações coletivas existentes com base no processo 
civil coletivo e na teoria geral do processo civil que regra o processo civil.

2.1 Da legitimidade

A legitimidade, diferentemente do que ocorre no processo civil tradicio-
nal individualista, é um dos pontos cruciais do processo civil coletivo, junto 
com a coisa julgada, por ser ponto de variado debate e construção doutrinária.

Tudo isso se dá em decorrência do corte diferencial da matéria e do tido 
direito que se está a tutelar.

O problema toma novo fôlego e maior complexidade agregando dois 
complicadores, saindo da tese da legitimação extraordinária por substituição 
processual. O primeiro é a já conhecida e difundida ideia de que as formações 
sociais têm interesse e poder de coercibilidade para dar impulso à máquina ju-
diciária, o que gera a legitimação ordinária, na qual o titular do direito material 
utiliza o direito de ação, exercendo um direito próprio em nome próprio.21 O 
segundo a legitimação expressa em alguns textos normativos, caso da Consti-
tuição, na qual o interprete entenda uma legislação objetiva e autônoma com 
caráter unicamente processual, não vinculado com o direito subjetivo material.22

A tradição jurídica processual é a de que o próprio sujeito defenda os seus 
interesses e seu direito material em seu próprio nome, baseado na sistemática 
processual civil tradicional individualista, de forma diferente do que se dá, 
por exemplo, no processo civil coletivo. À tradicional forma de atuação do 
particular em seu próprio nome se chamou legitimação ordinária.
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Por sua vez, quando o direito subjetivo é defendido por um terceiro 
em nome próprio tem-se a conhecida legitimação extraordinária,23 que até 
o presente momento não era tão comum, o que tende a mudar cada dia mais 
em decorrência também da tutela coletiva dos direitos e até da tutela dos 
direitos coletivos.

Observando a questão interessa o debate da legitimidade nas ações co-
letivas - processo civil coletivo – no qual a doutrina construiu três correntes 
de relevância principal. A primeira da legitimação extraordinária por substituição 
processual, a segunda da legitimação ordinária das formações sociais decorrente da 
observação do art. 6º do Código de Processo Civil e por fi m a terceira legitima-
ção autônoma espécie da legitimação extraordinária que se presta à condução 
do processo.24

Inicialmente em relação as teses aqui referidas resta dizer que todas 
foram muito bem constituídas, mas com problemáticas por vezes insuperáveis.

A substituição processual que é legitimação extraordinária em ações coleti-
vas - processo civil coletivo - foi encabeçada por Barbosa Moreira, aceitando-a 
independendo da expressa autorização legal, sendo essa premissa depreendida 
do todo do sistema jurídico.25

De outra banda a corrente da legitimação ordinária foi pensada, em nosso 
país, por Kazuo Watanabe com base na doutrina italiana e alemã, pensando em 
relação às entidades civis que pretendessem defender direitos superindividuais, 
relacionados aos fi ns associativos.26

Por fi m, a terceira corrente de relevante quilate também é a da legitimi-
dade autônoma pensada por Nelson Nery Junior constituída para condução do 
processo, verdadeira espécie da legitimação objetiva independentemente da 
relação de direito material. Para o autor aplica-se, por exemplo, em relação ao 
mandado de segurança coletivo. Neste ponto para Nelson Nery Júnior a norma é 
processual e material, atingindo, assim, ao direito individual, coletivo e difuso.27

Das três teses que buscam realmente deixar o processo civil coletivo mais 
adequado à sistemática atual é a da legitimação extraordinária via substituição 
processual que melhor se amolda, visto a sua ampla possibilidade de proteção 
e tutela de direitos, indo desde os individuais homogêneos até aos interesses 
difusos, sem esquecer que também possibilita a proteção dos direitos coletivos 
stricto sensu.

Isto tudo, em decorrência de ser está opção melhor acomodada na sis-
temática do processo civil, como base na teoria geral do processo civil, que 
também é a base do processo coletivo, por ser este base para esta nova ramifi -
cação do processo civil, o processo civil coletivo.

Assim como o processo civil (individual) tradicional o processo civil 
coletivo também “bebe” da teoria geral do processo civil não poderia pre-
tender a aplicação de outra teoria da legitimidade que não a da legitimidade 
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extraordinária por substituição processual, assim como referem Fredie Didier Jr. 
e Hermes Zaneti Jr.:

Outra orientação seguiu o sistema jurídico brasileiro, adotando 
a substituição processual exclusiva e autônoma. Deixou, assim, a 
titularidade defi nida em lei: 1)a pessoas indeterminadas, ligadas 
pelas circunstâncias do fato originário da lesão ou ameaça (direitos 
difusos, art. 81, § único, I, do CDC), 2) aos grupos, categorias 
ou classes de pessoas determináveis pela sua relação jurídica base 
entre si ou com a parte contrária (direitos coletivos, art. 81, § 
único, II, do CDC); e, 3) considerou direitos individuais homo-
gêneos, para fi ns de tratamento especial, molecular e coletivo, 
aqueles decorrentes de origem comum (art. 81, §único, III, do 
CDC), que não signifi ca circunstâncias especiais nem temporais, 
e, sim, o mesmo agente lesivo e o mesmo tipo de lesão, ensejando 
tutela basicamente igual. Para proteção desses direitos atribuiu a 
tutela processual a outros agentes que entendeu mais bem “apa-
relhados” para a ação.28 

Desta forma, adequadamente pontuado, para que o processo coletivo 
seja efetivo e organizado, obedecendo a sistemática da teoria geral do processo 
civil, a forma correta de legitimação deve ser a ora trabalhada da legitimidade 
extraordinária por substituição processual, onde “o autor é substituto processual, 
agindo naturalmente sem necessidade de autorização, em nome do direito subjetivo 
de outrem, de forma exclusiva, pois os próprios titulares individuais não podem fazer 
valer diretamente seus direitos subjetivos coletivos.”29

A substituição processual, contudo, gera uma grandiosa difi culdade - em 
relação à doutrina clássica - qual sejam os efeitos da litispendência e da coisa 
julgada, sendo, entretanto, neste estudo, somente abordada a segunda.

Ademais, merece destaque o posicionamento que nasce do pensamento 
do Processualista José Maria Rosa Tesheiner, mirando uma legitimidade fi xada 
a partir da participação(exercício da função pública) pelo interesse de proteção 
dos direitos humano-fundamentais e da personalidade, que merece consideração 
por dar uma outra possibilidade de justifi car a atuação variada dos sujeitos ativos 
das ações coletivas motivadoras do movimento do Processo Civil Coletivo, já 
que o que se busca é, neste caso, a proteção do direito objetivo.30

2.1.1 Legitimidade Ativa 

Inicialmente encontra-se problemática, difi cilmente superada até então, 
em relação da legitimação ativa (golden rule) que resta afi rmada no art. 6 do 
Código de Processo Civil, fi xando deve haver correspondência entre o titular 
da ação e do direito material afi rmado. Assim refere o Código de Processo Civil:

Art. 6o  Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo 
quando autorizado por lei.
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Esta regra liberal-individualista fruto do iluminismo e da revolução fran-
cesa acaba por garantir ao cidadão o livre arbítrio, não forçando o cidadão a 
demandar quando não seja sua vontade e interesse. A única aparente exceção 
em relação à situação aqui trabalhada que autorizaria a substituição seria em 
caso de autorização legal.

Todavia esta forma de observar a situação foi sendo modifi cada e mais 
especifi camente quando do surgimento do individuo autônomo e livre da idade 
moderna, que por veio de variadas doutrinas racionalistas, infl uencia de forma 
direta na legitimação das ações coletivas.31 

Outros sujeitos foram sendo autorizados a participar do processo coletivo. 
Nos países que adotam as class action a legitimação restou fundada na adequada 
representação, na qual as partes participantes representam a classe, estando ela 
no julgamento. Este controle de legitimação também estará nas mãos do juiz, 
com base no princípio do devido processo legal e seus consectários. Neste sis-
tema também o contraditório e a ampla defesa são garantidos pelo conhecido 
fair notice que é a notifi cação dos membros de classe, sendo assim estabelecido 
consequentemente o right to opt out que assegura o direito de saída ou retirada 
do membro da classe e por fi m aquele que diz respeito à extensão subjetiva da 
coisa julgada o chamado binding efect.32

Nesse sistema, para completar, a coisa julgada é única e erga omnes, 
ou seja, tanto na sentença de procedência como improcedência dos pedidos, 
vinculando a todos os membros pro et contra, o que seria adequado e muito 
coerente para qualquer sistema jurídico, assim como para o sistema jurídico 
processual brasileiro.

No Brasil, todavia, preferiu-se uma sistemática distinta, onde a deter-
minação dos legitimados resta fi rmada pela própria lei - positivistas realmente 
- diferente da legitimação adequada auferida pelo magistrado do sistema das 
class action.

Chegou-se ao ponto de em cada lei específi ca fi xar os legitimados a agir 
e proteger o interesse supraindividual. 

Neste peculiar três técnicas de legitimação foram utilizadas. A legitima-
ção do particular (na qual qualquer cidadão pode demandar na ação popular, 
por exemplo, conforme a Lei 4.717/65), a legitimação de pessoa jurídica de 
direito privado (na qual os sindicatos, associações, partidos políticos, por 
exemplo, podem demandar por meio do mando de segurança coletivo do art. 
5º, LXX da CF/88) e, por fi m, a legitimação de órgãos do Poder Público (na 
qual o Ministério Público,33 por exemplo, pode demandar por meio da ação 
civil pública conforme a Lei 7.347/85.).34

Pelo que se observa a sistemática de legitimidade brasileira é abrangen-
te, pois possibilita a mais variada gama de sujeitos legitimados à proteção dos 
direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos.
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2.1.2 Representação Adequada 

Sabendo da existência do rol taxativo de legitimados, anteriormente 
referidos, alguns admitem no Brasil que a legitimação coletiva dependa da 
única observação do texto legal para saber se efetivamente é ou não legitimo 
determinado órgão ou entidade.

Está é uma visão muito simplista pelo fato de admitir que, somente, pelo 
fato de determinado órgão ou entidade estar credenciada legalmente estaria 
habilitanda e teria interesse de proteger direitos coletivos.

Fato é que não. Por vezes, por mais que legalmente habilitado, deter-
minados órgão ou entidades não têm interesse de proteger ou batalhar por 
direitos de alguns dos cidadãos, já que os órgãos e entidades têm a faculdade 
de – havendo interesse – representar os cidadãos em determinados casos, não 
podendo ser obrigados.

Para este contexto é que nasceu a chamada representatividade adequada, 
cabendo, entretanto, ao magistrado fazer o controle da viabilidade ou não de 
um órgão ou entidade proteger e batalhar por direitos coletivos. Neste caso a 
adequacy of representation estaria sendo exercida pelo magistrado e não somente 
pelo legislador35  no caso da inaceitação da representatividade adequada.

Conforme Antonio Gidi a representação adequada neste caso deve ser 
observada sob espectro distinto, não da representação da técnica processual, 
mas sim ligada ao sentido de um porta-voz. Neste ponto o representante será 
um porta-voz dos indivíduos e dos interesses do grupo, sendo seu portador em 
juízo.36 Neste sentido, existem alguns vários juristas que concordam com o 
controle judicial dos representantes adequados, visto que por vezes, embora 
legalmente habilitados, não tenham interesse e intenção de participar da lide 
coletiva. Dentre eles inicie-se por Barbosa Moreira37 que já em 1981 referia da 
necessidade, em processos coletivos, de permitir o controle da legitimidade - 
representação adequada - pelo magistrado, sendo posteriormente acompanhado 
por Antonio Gidi38 e Ada Pellegrini Grinover.39 

Importante para manter a segurança do sistema é o controle judicial 
exercido em situações como as referidas, não sendo um absurdo sistêmico, 
mas, sim, possível e cabível frente à nova postura ativa do juiz que a cada dia 
pode - por meio do ativismo judicial - buscar tornar mais efetivos os direitos 
fundamentais - que também deságuam nos direitos coletivos - sendo esta uma 
postura inclusive esperada do magistrado.

Assim, como decorrência do devido processo legal40 o correto seria 
primeiramente verifi car da legitimidade de quem propõe a demanda, estando 
legitimado o órgão ou entidade então é que deveria ocorrer a observação de ser 
adequada ou não a representação exercida para que seja garantido a todos que 
seus interesses estão sendo conduzidos por quem realmente pretenda protegê-
-los. Finalize-se neste ponto referindo que deve haver também vínculo de 
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afi nidade temática entre o legitimado (substituto processual) e o objeto da lide, 
chagando aquilo que o Supremo Tribunal Chamou de “pertinência temática”. 
Assim observe-se a ementa da ADI 1.792:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE 
TEM POR OBJETO OS ARTS. 1º, 3º E 5º DA LEI Nº 9.534, 
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. CONFEDERAÇÃO NA-
CIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS - CNPL. FALTA DE 
LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Entendeu-se que os notários e re-
gistradores não podem enquadrar-se no conceito de profi ssionais 
liberais, a teor dos arts. 3º, 27 e 28 da Lei nº 8.906/94. 2. Em 
conseqüência, não se reconhece à Confederação Nacional das 
Profi ssões Liberais legitimidade para propor a presente ação por 
falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos 
dispositivos impugnados e seus objetivos institucionais. Ação 
direta de inconstitucionalidade não conhecida 

Destarte, resta compreensível que nem sempre os legitimados - legalmen-
te falando - serão efetivamente interessados na causa e neste sentido não havia 
motivo para reconhecer a representação adequada quando efetivamente não for.

2.2 Coisa julgada

A coisa res iudicata no processo civil coletivo tem seguido caminho 
amplamente diferente da coisa julgada no processo civil individual. Junto com 
a legitimidade, já referida, forma uma das partes mais espinhosas do processo 
civil coletivo, já que a sistemática tradicional não tem sido utilizada, recebendo 
novas indicações de funcionamento.

Para compreender a situação do instituto, ora tratado, resta imperioso 
observar três dados relevantes. O primeiro os limites subjetivos, ligados a quem 
recebe e deve respeitar a res iudicata formada; O segundo os limites objetivos, 
ligados à matéria que se vincula aos efeitos da coisa julgada; E, por fi m, o modo 
de produção, sendo a forma pela qual se forma a res iudicata.41

Falando de limites subjetivos releva dizer que a res iudicata poderá ser inter 
partes, ultra partes ou erga omnes. A regra do processo civil individual utiliza a 
coisa julgada inter partes como meio de vinculação, pois se limita aqueles que 
participam no processo como partes. Por sua vez a coisa julgada ultra partes é 
aquela que atinge além das partes do processo os terceiros em alguns casos, sendo 
o que ocorre, por exemplo, no caso da substituição processual, caso em que o 
substituído mesmo não participando da lide receberá seus efeitos. Por fi m, a 
coisa julgada erga omnes é a que lança seus efeitos a todos independentemente 
de terem sido parte do processo, o que se dá no processo objetivo (abstrato) 
do controle de constitucionalidade.

Quanto ao limite objetivo importa referir que será submetida à coisa jul-
gada material unicamente as efi cácias, que no limite objetivo está postada no 
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conteúdo da questão posta em juízo, que está contida no dispositivo da decisão 
que resolve o pedido que sabidamente é a principal questão a ser resolvida.

Em relação ao modo de produção da coisa julgada existem três tipos 
de formação. A coisa julgada pro et contra, que é conhecida e aplicada em 
grande parte dos países latino-americanos, onde não importa a procedência 
ou improcedência dos pedidos, pois ela será aplicada ao caso e apta a produzir 
a coisa julgada. Por sua vez a coisa julgada secundum eventum litis é aquela 
se produz unicamente em caso de procedência dos pedidos, possibilitando 
assim a repropositura individual da demanda em caso de improcedência dos 
pedidos, trazendo uma grandiosa desvantagem ao demandado. Por fi m, a 
coisa julgada secundum eventum probationis é aquela que só ocorrera em caso 
de esgotamento probatório. Assim, se a sentença julgou procedente ou im-
procedente os pedidos da demanda não esgotar as provas a serem produzidas 
não fará coisa julgada.

Observando o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor pode ser 
vislumbrada a adoção, no processo coletivo, das teorias ora referidas, cada uma 
em um caso em especial. Veja-se o referido artigo:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença 
fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insufi ciência de provas, hipótese em que qualquer legitimado po-
derá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de 
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 
salvo improcedência por insufi ciência de provas, nos termos do 
inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 
II do parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 
benefi ciar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 
III do parágrafo único do art. 81.

O sistema do Código de Defesa do Consumidor fi xa algumas premissas 
a serem observadas a partir de então.

2.2.1 Da coisa julgada coletiva na proteção de direitos difusos e coletivos 
conforme o sistema atual

A res iudicata em relação aos direitos difusos e coletivos (art. 103, I e II 
do CDC) se deu pelo regime da coisa julgada secundum eventum probationis, que 
é aquele que exige o esgotamento probatório, como já afi rmado anteriormente, 
visto que se não for possível o referido esgotamento poderá a parte, consumidor 
no caso, propor mais uma vez a demanda. Ademais, refi ra-se que a sentença 
faz coisa julgada em relação aos direitos difusos na modalidade erga omnes, 
enquanto pela em relação aos direitos coletivos se dá ultra partes.
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Assim como se dá nas relações de consumo, quando se debate questões de 
direitos(interesses) difusos e coletivos, na Ação Civil Pública o art. 16 também 
prevê a mesma sistemática da coisa julgada secundum eventum probationis, caso 
em que não havendo esgotamento probatório poderá o indivíduo parte de um 
grupo indeterminado ou determinado de pessoas demandar individualmente.

Relevante conferir o dispositivo:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites 
da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido 
for julgado improcedente por insufi ciência de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei 
nº 9.494, de 10.9.1997)

Essas provas utilizadas para possibilitar o novo debate e a nova demanda 
devem ser provas sufi cientes e não meramente diferentes, pois para que possa 
ser modifi cada a improcedência inicial deve haver robusta indicação probatória 
que possibilite ao juiz modifi car seu entendimento.

Esta é a realidade adotada pelo sistema do processo civil coletivo para os 
direitos difusos e coletivos, mas caso haja o esgotamento probatório a sentença 
de procedência ou improcedência tornar-se-á indiscutível no âmbito coletivo, 
não sendo possível a repropositura de demanda pelo particular individualmente, 
ou até por qualquer co-legitimado.

Desta forma, importante referir que nas ações coletivas – por opção 
legal – a coisa julga não é secundum eventum litis. 

Agora superando as pontuações legais e opção legislativa, refi ra-se que 
a coisa julgada deveria restar formada sempre independentemente do resul-
tado da demanda, tanto sendo procedente como improcedente(os pedidos) e 
independentemente de esgotamento ou não de provas, já que caso não haja 
o esgotamento e novas realidades surjam a causa de pedir e pedidos possivel-
mente serão outros e que não receberam o manto da coisa julgada. Assim, a 
coisa julgada nas ações coletivas é pro et contra, mas o que realmente diferirá 
com o evento da lide são os sujeitos42 que receberão a coisa julgada, visto que 
a extensão da coisa julgada que pode ser erga omnes ou ultra partes, que efeti-
vamente será no processo civil coletivo por et contra.

2.2.2 Da coisa julgada coletiva na proteção de direitos individuais homogê-
neos conforme o sistema atual

Com a redação do art. 103, III do Código de Defesa do Consumidor não 
resta dúvida de que a extensão da coisa julgada para os indivíduos, em caso de 
procedência, é natural.

Neste caso deve ser dito que a proteção dos direitos individuais ho-
mogêneos fazem parte das ações coletivas e, portanto, da tutela coletiva, não 
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sendo tutela individual coletivamente tratada, como tem pensado parcela da 
doutrina, pois, por fi cção, os direitos individuais homogêneos são direitos de 
um grupo de indivíduos, merecendo assim o tratamento dado às ações coletivas.

Desta forma existe um problema, pois até então se tem unicamente al-
cançado ao plano individual a coisa julgada coletiva, tratando-se de situação 
distinta, pois a coisa julgada se formou coletivamente e ainda assim se estender 
ao individual, mas o fato é que não deveria haver uma extensão da coisa julgada 
coletiva ao individual, mais, sim, a formação da coisa julgada coletiva (que 
envolve os direitos individuais homogêneos) e que neste ponto resta erga omnes.

A doutrina majoritária tem sustentado somente a extensão da coisa jul-
gada coletiva ao individual, sendo que o mais adequado seria, pela formação da 
coisa julgada coletiva nos casos de direitos individuais homogêneos, o alcance 
a todos que daquela mesma situação vivenciem, já que desta forma haveria 
também formação de coisa julgada para os detentores dos direitos individuais 
homogêneos que são efetivamente coletivos.

A problemática está lançada, pois o texto legal relata da diversidade de 
possibilidades em relação à coisa julgada, estendendo a coisa julgada do plano 
coletivo para o individual. Mais, sem dúvida, para manter o sistema43 hígido 
e adequado, respeitando a segurança jurídica e evitando a eterna litigação44, 
seria correto que a coisa julgada fosse una tanto na procedência como na 
improcedência dos pedidos, fazendo com que o sistema seja adequado e não 
coloque o réu na condição de eterno demandado o que é terrivelmente oneroso 
e inaceitável quando em um processo coletivo que discuta a mesma relação do 
processo individual a situação já esteja resolvida.

Neste sentido, busca-se, neste texto, a formação de uma coisa julgada una 
em relação ao processo coletivo, refl etindo por sua efi cácia erga omnes frente a 
todos que tenham a mesma problemática seja pela proteção de direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos, já que todos estes são, na concepção 
deste trabalho, coletivos.

Ademais, esta construção fará com que se encerrem as discrepâncias 
judiciais, pois a sentença que resolve um processo civil coletivo, por sua efi cá-
cia erga omnes deverá ser observada e respeitada por todos e não poderá outra 
adotar posicionamento distinto do já construído, superando-se as mais variadas 
formas de decidir questões idênticas e tornando a jurisdição mais efi ciente e 
congruente. Tudo isso tornará o sistema menos problemático, visto que na 
sistemática atual ocorrem com freqüência incongruências de posicionamentos 
jurisdicionais de uma mesma questão, exigindo desnecessariamente maior es-
forço do Poder Judiciário que por vezes acaba sendo até contraditório em seus 
julgados frente a esta situação atual.

Cappelletti refere que não deve haver distinção entre os efeitos bons ou 
ruins, favoráveis ou desfavoráveis da res iudicata. Vejamos:
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[...] allora mi parece che non si debba distinguire fra effetti buoni 
o cattivi, favorevoli o sfavorevoli.45

Por tudo isso, o sistema precisa mudar acomodando-se o instituto da res 
iudicata de forma adequada e não tendenciosa, como hoje se dá, fazendo com 
que a coisa julgada seja una tanto na procedência como improcedência dos 
pedidos no processo civil coletivo, já que a questão já resolvida interessa ou a 
um grupo indeterminado de pessoas, ou a um grupo determinado de pessoas, 
ou, por fi m, fi m a uma série de indivíduos que sofreram da mesma problemática 
ou tem o idêntico direito a ser perseguido (direitos individuais homogêneos), 
fazendo com que o sistema seja realmente adequado.

Esta sistemática é pensada para uma teoria geral do processo civil cole-
tivo, com base na aplicação do processo civil individual, mantendo a forma de 
ocorrência da coisa julgada(já que há a proteção do direito objetivo) na qual 
a própria lei já a tenha regrado, sendo o caso, por exemplo, das ações coletivas 
de consumo (com relação a esta somente a mutação das ações coletivas pro-
tetivas de direitos coletivos stricto sensu de ultra partes para erga omnes como 
anteriormente sustentado para manter o sistema mais congruente para que 
todas as ações coletivas tenham a mesma efi cácia frente a todos) dentre outras.

Por sua vez, como ocorre nas ações coletivas de improbidade adminis-
trativa, mandado de segurança coletivo onde não há regramento fechado pela 
própria lei, restaria aplicável a tese aqui apregoada da coisa julgada una baseada 
na sistemática do processo civil individual como base natural para o processo 
civil coletivo, sendo caso de res iudicata pro et contra e erga omnes.

3 CONCLUSÃO

Chegar-se-á à conclusão de que o processo coletivo é ramifi cação do 
processo civil, que hoje se divide em individual e coletivo que se presta a 
proteger também o direito objetivo.

Também se conclui que as ações coletivas, pelas razões afi rmadas acima, 
deverão, em regra, observar os critérios defi nidos na teoria geral do processo civil 
como norte de condução do processo coletivo, buscando tanto na teoria como 
processo civil as formatações para que o processo coletivo seja devidamente 
organizado, possa ser efi caz, célere e justo.

Sabendo que o processo coletivo tem como base a teoria geral do pro-
cesso civil a conclusão vem no sentido de que as formas de notifi cação, atos 
processuais e demais regras tradicionais do processo sejam idênticas às fi xadas 
pelo processo civil, ressalvadas as distinções legais previstas em legislações 
especiais que regulamentam de forma parcial as ações coletivas como no caso 
da ação popular, ação civil pública e outras demandas.

Resta também concluir que nas peculiaridades a legitimidade, nos proces-
sos coletivos, deve obedecer a sistemática da substituição processual que receba 
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controle da adequada representação pelo Poder Judiciário, buscando sempre 
a pertinência temática, ressalvando a possibilidade de se construir em lugar 
da referida representação a teoria da participação(no exercício de um poder 
público) em relação ao exercício e proteção dos direitos humano-fundamentais 
e direitos da personalidade.

Em relação a coisa julgada conclusão diferente não pode haver, já que 
deve esta, para benefi ciar e organizar o sistema processual coletivo, ser una e 
pro et contra tanto na procedência como improcedência da demanda coletiva 
proposta, tendo efi cácia erga omnes que a todos alcance, evitando a desordem 
sistemática e maior congruência do processo.

Toda essa abordagem busca preservar sempre os direitos(interesses) cole-
tivos, que para este trabalho são os difusos, coletivos stricto sensu e individuais 
homogêneos, buscando alcançar aos legitimados a possibilidade de defender a 
todos os cidadãos buscando realizar o acesso ao Judiciário e também à justiça 
realizando assim os direitos coletivos independentemente de sua origem.

REFERÊNCIAS 

ALEXY, Robert. In: SILVA, Virgilio Afonso da. (Trad.). Teoria dos direitos 
fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008.

ALLORIO, Enrico. In: MELENDO, Santiago Sentis (Trad.). Problemas de de-
recho procesal. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1963, t. II.

ALPA, Guido. Discrezionalitá e arbítrio dell’interprete “natura” dell’atto “circo-
stanxe” del caso. Revista de processo. São Paulo: RT, n. 84, 1996.

ANDOLINA, Italo Augusto. Il “giusto processo” nell’esperienza italiana e comu-
nitária. Revista de processo. São Paulo: RT, a. 30, n. 126, 2005.

ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Aide, 1992.

ARAUJO CINTRA, Antonio Carlos de. Comentários ao código de processo 
civil. arts: 332 a 475. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 4.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios da defi nição à aplicação dos prin-
cípios jurídicos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. In: ROCHA, Luiz Ximenes; MORA-
ES, Filomeno (Org.). Direito constitucional contemporâneo: homenagem ao 
Professor Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005.

BARBI, Celso Agrícola. Da preclusão no processo civil. Revista dos tribunais, 
São Paulo: RT, n.158.

BAUMAN, Zygmunt. In; ROSENBERG. Mirta (Trad.). La sociedad sitiada. 
Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 2006.



278 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

______. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

______. In: GAMA, Mauro; GAMA, Cláudia Martinelli (Trad.). O mal-estar 
da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

______. In: MOSQUERA, Albino Santos (Trad.). Vida líquida.1. ed. 4. reimp.. 
Buenos Aires: Paidós, 2009.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica pro-
cessual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

BERCOVICI, Gilberto. Carl Schmitt, O Estado total e o guardião da Cons-
tituição. Revista brasileira de direito constitucional, São Paulo, n. 1, p.197, 
jan./jun. 2003.

______. Revista da História das idéias: As possibilidades de uma teoria do 
Estado, v. 26, 2005.

BERIZONCE, Roberto Omar (Coord.) [et al]. Aportes para una justicia más 
transparente. 1. ed. La Plata: LEP, 2009.

______. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). As garantias do cidadão 
na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993.

______. Derecho procesal civil actual. La Plata: LEP, 1999.

______. Efectivo aceso a la justicia. La Plata: Editora platense, 1987.

______. El proceso civil en transformación. 1. ed. La Plata: LEP, 2008.

______. Luces y sombras del processo civil contemporâneo. Revista de Processo, 
São Paulo: RT, a. 30, n. 126, 2005.

______. In: GRINOVER, Ada Pellegrini. Participação e processo. São Paulo: 
RT, 1988.

BERNAL. Francisco Chamorro. La tutela judicial efectiva. Barcelona: Bosch, 
NA.

CALAMANDREI, Piero. In: MELENDO, Santiago Sentís (Trad.). Estudios 
sobre El proceso civil. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-America, 1973.

______. In: ZAMUDIO, Hector Fix (Trad.). Proceso y democracia. Buenos 
Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1960.

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Processo e 
Constituição. Estudo em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. 
RT: São Paulo, 2006.

CAPPELLETTI, Mauro. Appunti sulla tutela giurisdicionale di interessi coletivi o 
diffusi. Le azione a tutela di interessi collettivi: atti del convegno di studio 
di pavia. Padova: CEDAM, 1976.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 279

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

______. Conferências do Prof. Mauro Cappelletti. Separata da Revista do 
Ministério Público, Porto Alegre, n.18, 1985, v.1.

______. La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità. Giuffrè, 1974.

______.  MELENDO, Santiago Sentis; BANZHAF, Tomás A. (Trad.). Proceso, 
ideologias, sociedade. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-America, 1974.

CARNACINI, Tito. Tutela giurisdicionale e técnica del processo. Revista 
de la facultad de derecho de México. 1953, n. 12.

CARNELUTTI, Francesco. In: MELENDO, Santiago Sentis (Trad.). Estudios 
de derecho procesal. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 952, 
v. II.

_______. Effi cacia, autorità e immutabilità della sentenza. Rivista di Diritto 
Processuale Civile, Padova, v. XII, Parte I, 1935.

______. In: GUASP, Jaime (Trad.). Instituiciones del nuevo proceso civil 
italiano. Barcelona: BOSCH, 1942.

______. Lezioni di diritto processuale civile. Pádova: Edizioni Cedam, 1986, 
v. I.

______. Sistema de direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Editora Classi-
cBook, 2000, v. I.

CARRÓ, Genaro R; CARRÓ, Alejandro D. El recurso extraordinario por 
sentencia arbitrria. Buenos Aires: Abeledo-perrot, 1983.

CARVALHO, Fabiano. EC n. 45: reafi rmação da garantia da razoável duração 
do processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. (Coord.). Reforma do 
judiciário: primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004. São Paulo: evista 
dos Tribuinais, 2005.

CHEVALLIER, Jacques. In: JUSTEN FILHO, Marçal (Trad.). O Estado pós-
-moderno. Belo Horizonte: Forum, 2009.

CHIARLONI, Sergio. Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della deci-
sione. Revista de processo, São Paulo: RT, a. 32, n. 152, 2007.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil: os conceitos 
fundamentais – a doutrina das ações. São Paulo: Saraiva, 1965, v.1.

______. Instituzioni di diritto processuale civile. Napoli: Casa Editrice E. 
Jovene, 1947.

______. In: SANTALO, José Casais y (Trad.). Principios de derecho procesal 
civil. Madrid: Editorial Reus, 1925, t. 1.

______. Princippi di Diritto Processuale Civile. Napoli: Casa Editrice E. 
Jovene, 1980.



280 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

CIOCCHINI, Pablo Agustín Grillo. In: ARIZI, Ronald (Trad.). Debido pro-
ceso. 1. ed. Santa Fe: Rubinzal-culzoni, 2003.

COGLIOLO, Pietro. Trattato teorico e pratico della eccezione di cosa giu-
dicata segondo il diritto romano e il codice civile italiano. Torino: Fratelli 
Bocca, 1883, v. 1.

CONDORELLI, Epifanio J. L. El abuso del derecho. La Plata: Editora Pla-
tense, 1971.

COUTURE, Eduardo J. In: GIACCOBINI, Benedicto (Trad.). Fundamentos 
do direito processual civil. Campinas: RED Livros, 1999.

DELGADO, José Augusto. In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, 
José Augusto (Orgs.). Coisa julgada inconstitucional. 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008.

DENTI Vittorio. Processo civile e giustizia Sociale. Milano: Edizioni di Co-
munità, 1971.

______. Un progetto per la giustizia civie. Bologna: Società editrice il mulino, 
1982.

DIDIER Jr, Fredie. ZANETI Jr, Hermes. Curso de direito processual civil: 
processo coletivo. V. 4. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2010.

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 9. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2001.

______. Instituições de Direito Processual Civil. 3 v. 2. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2002.

______. Liebman e a cultura processual brasileira. In: YARSHELL, Flavio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide de (Orgs).  Estudos em homenagem à professora 
Ada Pellegrini Grinover. 1. ed. São Paulo: DPJ Editora, 2005.

______. Nova era do processo civil. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003.

DONOT, F. L’autorité de la chose jugée en matière d’état des personnes. 
Coulommiers: Imprimerie Dessaint Et Cie, 1914.

DURIGUETTO, Maria Lúcia. Sociedade civil e democracia: Um debate 
necessário. São Paulo: Cortez, 2007.

DUVERGER, Maurice. Constitutions et documents politiques. Paris: PUF, 
1974.

DWORKIN, Ronald. In: BOEIRA, Nelson (Trad.). Levando os direitos a 
sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 281

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

______. In: BORGES, Luíz Carlos (Trad.). Uma questão de princípio. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000.

ELY, John Hart. Democracy and distrust. A theory of judicial review. Cambridge: 
Mass, 1980.

FALCÓN, Enrique M.  Derecho procesal civil, comercial, concursal, laboral 
y administrativo. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 1979, t. 1.

FARIA. José Eduardo. A crise constitucional e a restauração da legitimidade. 
Porto Alegre: Fabris, 1985.

FAYT, Carlos S. Derecho politico. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrpt, 1962.

FAVELAN, José Ovalle. BERIZONCE, Roberto Omar. Administración de 
justicia en iberoamérica y sistemas judiciales comparados - La administración 
de justicia en Argentina. Ciudad Universitaria: UNAM, 2006.

FERRAJOLI, Luigi. In: COCCIOLI, Carlos; LAURIA, Márcio (Trad.). A 
soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

FERRARI, Vincenzo. In: GREPPI, Andrea (Trad.). Acción jurídica y sistema 
normativo.  Introdución a la  sociología del derecho. Madrid: Dykinson, 2000.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 1986.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Curso de direito constitucional. 32. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

FISS, Owen. In: SALDARRIGA, Esteban Restrepo (Trad.). El derecho como 
razón pública. Madrid/Barcelona/Buenos Aires: Marcial Pons, 2007.

FOUCAULT, Michel. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1992.

______. Las palabra y las cosas: una arqueologia de las ciencias humanas. 2. ed. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008.

GADAMER, Hans-Georg. In. MEURER. Flávio Paulo (Trad.). Verdade e 
método: traços fundamentais de uma hermenêutica fi losófi ca. 3. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999.

______. In: MEURER, Flávio Paulo (Trad.). Verdade e método II. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

GÁLVEZ. Juan F. Monroy. Hacia un lenguaje que justifi que la cientifi cidad del 
derecho y del proceso. Revista de processo, São Paulo: RT, n 91, 1998.

GARCÍA-PELAYO, Manuel. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz (Trad.). As 
transformações do estado contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

GARGARELLA, Roberto. Teoría y crítica Del derecho constitucional. Buenos 
Aires: AlbeledoPerrot, 2008, t. 1.



282 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

GIACOMUZZI, José Guilherme. : As raízes do realismo americano: breve 
esboço acerca de dicotomias, ideologias, e pureza no direito dos USA. Revista 
do direito administrativo. Rio de Janeiro, 239: 359-388, 2005.

GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos di-
reitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007.

______. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. 
Revista de processo. São Paulo: RT, 2003.

______. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo:Saraiva, 
1995.

______. In: ACEVEDO, Lucio Cabrera (Trad.). Las acciones colectivas y 
a tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales em Brasil: um 
modelo pra países de derecho civil. México: Universidad Nacional Autônoma 
de México, 2004.

GILLY, François-Noel. Éthique et génétique, La bioéthique em questions. 
Paris: Ellipses, 2001.

GONZÁLES PÉREZ, Jesús. La dignidad de la persona. Madrid: Civitas, 1999.

GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. El principio de congruencia frente al principio dispo-
sitivo. Revista de proceso, São Paulo: RT, a. 32, n. 152, 2007.

______. La conducta en el proceso. La Plata: LEP, 1988.

______. Teoria general del derecho proceal. Buenos Aires: EDIAR, 1996.

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 1981.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações coletivas ibero-americanas: novas ques-
tões sobre a legitimação e a coisa julgada. Revista forense, Rio de Janeiro: 
Forense, 2002.

______. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro; WATANABE, Kazuo (Trad.). Direito processual coletivo e o ante-
projeto de código de processos coletivos. São Paulo: RT, 2007.

______. Mandado de segurança coletivo: legitimação, objeto e coisa julgada. 
Revista de processo, São Paulo, v.15, n. 57, jan./mar., 1990.

GUASP, Jaime. Concepto y método de derecho procesal. Madrid: Civitas, 1997.

HITTERS, Juan Carlos.  Derecho internacional de los derechos humanos. 
Infl uencia de los tratados en el derecho interno. Responsabilidad de los jueces. 
La Plata: Instituto de Estudios Judiciales SCBA, 2009.

______. Revisión de la cosa juzgada. La Plata: Platense, 1977.

JAYME, Erik. Cours général de droit intenacional prive, In recueil des cours, 
Académie de droit intenacional, t, 251, 1997.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 283

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

JUNOY, Joan Picó I. Las garantías constitucionales Del processo. Barcelona: 
JMB, 1997.

______. Los principios Del nuevo proceso civil Español. Revista de proceso, 
São Paulo: RT, n. 103. 2001.

KAUFMANN, Arthur. In. BORDA, Luis Villar (Trad.). La fi losofi a del de-
recho en la posmodernidad. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A, 1992.

______. In: BORDA, Luis Villar (Trad.). La fi losifía del derecho en la pos-
modernidad. Bogotá: Temis, 1998.

KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins fontes, 2003.

______. In: BORGES, Luís Carlos (Trad.). O que é justiça? A justiça, 
o direito e a política no espelho da ciência. São Paulo: Martins Fontes, 
1998.
______. Teoria pura do direito. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1997.

LABOULAYE, Edouard René Lefebvre de. Do Poder Judiciário in: O poder 
judiciário e a Constituição. Porto Alegre: coleção AJURIS 4, 1977.

LABRUSSE-BRIOU, Catherine. Le droit saisi par La biologie. Des juristes au 
laboratoire, Librairie Générale de droit et de jurisprudence. París, 1996.

LACOSTE, P. La chose julgée en matière civile, criminelle, disciplinaire et 
administrative. Paris: Librarie de lasociété Du Recueil Sirey, 1914.

LEAL, Márcio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris, 1998.

LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008.

LIMA, Paulo Roberto de Oliveira. Contribuição à Teoria da Coisa Julgada. 
São Paulo: RT, 1997.

LIPOVETSKY, Gilles. In: VILELA, Mário (Trad.). Os tempos hipermodernos. 
São Paulo: Barcarolla, 2004.

LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: Olympio Editora, 
1986.

LIEBMAN, Enrico Tullio. Corso de diritto processuale civile.  Milano: Dott.A 
Giuffrè, 1952.

______.Efi cácia e Autoridade da Sentença e outros escritos sobre a Coisa 
Julgada. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

______. Efi cácia e autoridade da sentença. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981.



284 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

______. Diritto constituzionale e processo civile. Rivista di Diritto Proces-
suale, Padova, n. I, 1952.

LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto. A guarda da Constituição em Kel-
sen. SISNET. Disponível em: <http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/
arquivos/031007.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2009.

LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1983.

LOPES, José Reinaldo de Lima. In: FARIA, José Eduardo (Coord.) Direito e 
justiça: A função social do judiciário. São Paulo: Ática, 1989.

LORENZETTI, Ricardo Luis. Justicia colectiva. 1. ed. Santa Fe: Rubin-
zal-Culzoni, 2010.

LUHMANN, Niklas. Sitemi sociali: Fondamenti di una teoria generale. Bo-
lonha:Il Mulino, 1990.

L. PRIETO-CASTRO, Fernandiz. Derecho procesal civil. Madrid: Editorial 
revista de derecho privado, 1964.

MACEDO, Elaine Harzheim. Relativização da coisa julgada em direito am-
biental. Revista de direito ambiental, RT, v. 42, 2006.

______. Repercussão geral das questões constitucionais: nova técnica de 
fi ltragem do recurso extraordinário. Revista direito e democracia. v. 6 - n.1. 
Ulbra, 2005.

MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Carl Schmitt e a fundamentação do 
direito. São Paulo: Max Limonad, 2001.

MAIA, Juliana. Aulas de direito constitucional de Vicente Paulo.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do 
patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. 3. ed. 
São Paulo: RT, 1998.

MARÍ, Enrique. Racionalidad e imaginario social en el discurso del orden, en 
VV.AA., Derecho y psicoanálisis. In: Teoría de las fi cciones y función dogmá-
tica. Buenos Aires: Hachette, 1987.

MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Código de direito pro-
cessual civil comentado. São Paulo: RT, 2008.

MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa julgada inconstitucional. São Paulo: 
RT, 2008.

______. Curso de processo civil: Teoria geral do processo. São Paulo: RT, 
2006, v. 1.

MARQUES, José Frederico. Instituições de direito processual civil. Rio de 
janeiro: Forense, 1960, v. 5.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 285

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

MARTINS, Eliezer Pereira. Segurança Jurídica e Certeza do Direito. JUS. 
Disponível em: <www.jus.com.br>.  Acesso em: 4 jun. 2009.

MATTIROLO, Luigi. Trattato di Diritto Giudiziario Civile Italiano. 5. ed. 
Torino: Fratelli Boucca Editori, 1902, v. 1.

MENDES, Aluísio Gonçalves. Ações Coletivas. São Paulo: RT, 2001.

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de 
normas no Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

MENDEZ, Francisco Ramos. Derecho y proceso. Barcelona: Libreria Bosch, 
1979.

MERRYMAN, John Henry. In: SUÁREZA, Eduardo (Trad.). La tradición jurí-
dica romano-canónica. Ciudad de México: Fondo de cultura económica, 1997.

MICHELI, Gian Antonio. In: MELENDO, Santiado Sentis (Trad.). Estudios 
de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-America, 
1974.

MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e constituição. Rio de Janeiro, 2002.

MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. arts. 444 a 
475. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. 5, t. 5.

MONTESANO, Luigi. La garanzia constituzionale Del contraddittorio e i giudizi 
civili di <Terza Via>. Rivista di diritto processuale, n. 4. Padova: CEDAM, 
2000.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. In: MELVELLE, Jean 
(Trad.). Do Espírito das Leis. São Paulo: Saraiva, 2000.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 
2006.

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. A idéia do direito social: o pluralismo jurídico 
de Georges Gurvitch. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

______. As crises do Estado e da constituição e a transformação espacial dos 
direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2002.

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Conteúdo Interno da Sentença: Efi cácia e 
Coisa Julgada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como 
instrumento de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos. Temas 
de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1977.

______. Efi cácia da sentença e autoridade da coisa julgada. RePro 34: 273-275.

______. Notas sobre o Problema da ‘Efetividade’ do Processo. In: Temas de 
Direito Processual. Terceira Série, São Paulo: Saraiva, 1984.



286 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

______. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. Temas de 
direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1984.

MORELLO, Augusto Mario [et., al.]. El principio de economia procesal. Mo-
dernidad. In Acceso al derecho procesal civil. 1. ed. Buenos Aires: Editora 
platense, 2007, t. 1.

______. El processo justo: del garantismo formal a la tutela efectiva de los derechos. 
La Plata: Platense, 1994.

______. Opciones y alternativas en el derecho procesal. 1. ed. Buenos Aires: 
Lajouane, 2006.

MORELLO, Augusto Mario; MORELLO, Guilhermo Claudio. Los derechos 
fundamentales a la vida digna y a la salud. La Plata: Editora Platense, 2002.

MORELLO, Augusto Mario; STIGLITZ, Gabriel. Tutela procesal de derechos 
personalisimos e intereses colectivos. La Plata: LEP, 1986.

MORELLO, Augusto Mario. La Corte Suprema en el sistema político. LEP/
Lexis Nexis, La Plata/Bs. As., 2005.

______. La Corte Suprema en el sistema político. 2. ed. LEP/Lexis Nexis, La 
Plata/Bs. As., 2007.

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo 
civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., ampli. e atual. São 
Paulo: RT, 2007.

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. 
7. ed. rev. atual. São Paulo: RT, 2002.

NEVES, Antônio Castanheira. O direito hoje em com que sentido? Lisboa: 
Editora Piaget, 2002.

______. O instituto dos “assentos” e a função jurídica dos tribunais supre-
mos. Coimbra, 1983.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. Do formalismo no processo civil. 2. ed. 
rev. e ampli. São Paulo: Saraiva, 2003.

OTEIZA, Eduardo. In: ARIZI, Ronald (Org.). Debido proceso. 1. ed. Santa 
Fe: Rubinzal-culzoni, 2003.

______. El debido proceso y su proyección sobre el proceso civil en América latina. 
Revista de proceso, São Paulo: RT, n. 34. 2009.

______. El problema de la uniformidad de la jurisprudencia en América Latina. 
Revista de Processo, São Paulo: RT, a. 31, n. 136, 2006.

______. In: OTEIZA, Eduardo (Coord.). Procesos colectivos. 1. ed. Santa Fe: 
Rubinzal-Culzoni, 2006.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 287

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

OTERO, Paulo. Ensaio sobre o caso julgado inconstitucional. Lisboa: Lex, 
1993.

OST, François. O Tempo do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.

PALACIO, Lino Enrique. Manual de derecho procesal civil. 20. ed. Buenos 
Aires: AbeledoPerrot, 2010.

PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas 
e efeitos. 2. ed. São Paulo: RT, 2001.

PERELMAN, Chaim. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

PÉREZ ROYO, Javier. Corso de derecho constitucional. Madrid/Barcelona: 
Marcial Pons, 1998.

PERRY, M. J. The constitution, the courts and humanrights. An inquiry into 
the legitimacy of constitutional policymaking by the judiciary. New Haven 
and London: Yale University Press, 1982.

PEYRANO, Jorge W. El derecho procesal postmoderno. Revista de processual, 
São Paulo: RT, a. 21, n. 81.

______. El proceso civil principios y fundamentos. Buenos Aires: Astrea, 1978.

PICARDI, Nicola. In: ARAZI, R. (Coord.) I mutamenti del ruolo del giudi-
ce nei nostri tempi, en Derecho Procesal en vísperas del siglo XXI. Temas 
actuales en memoria de los Profs. I. Eisner y J.A. Salgado. Ediar, Bs. As., 1997.

______. In: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro (Trad.). Jurisdição e processo. 
Rio de Janeiro: Forense, 2008.

PIÇARRA, Nuno. A Separação dos Poderes como doutrina e Princípio 
Constitucional: Um contributo para o estudo das suas origens e evolução. 
Coimbra : Coimbra Editora, 1989.

PISANI, Andrea Proto. Revista da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, 
n. 16, 2001.

PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de 
processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, t. 5.

PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 6. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2005.

PORTO, Sergio Gilberto. In. SILVA, Ovídio A. Baptista (Coord.). Comen-
tários ao Código de Processo Civil. do processo de conhecimento, arts. 444 
a 495. São Paulo: RT, 2000, v. 6.

PRIETO SANCHIS, Luis. Estudios sobre derechos fundamentales. Madrid: 
Debate, 1990.

RAFFIN, Marcelo. La experiencia del horror: subjetividad y derechos humanos en 
las dictaduras y posdictaduras del cono sur. 1. ed. Buenos Aires: Del puerto, 2006.



288 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

RASCIO, Nicola. Contraddittorio tra le parti, condizioni di parità, giudice terzo e 
imparziale. Rivista di diritto civile, Padova: CEDAM, n. 5., 2001.

RASELLI, Alessandro. Il potere discrezionale del giudice civile. Padova: 
CEDAM: 1927, v. 1.

REALE, Miguel. Crise do capitalismo e crise do Estado. São Paulo: SENAC, 
2000.

REDENTI, Enrico. In: MELENDO, Santigado Sentís; REDÍN, Marino Ayerra 
(Trad.). Derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones Juridicas Europa-
-America, 1957, t. 1.

REZENDE FILHO, Gabriel Jose Rodrigues de. Curso de direito processual 
civil. São Paulo: Saraiva, 1951, v. 3.

RIBEIRO, Darci Guimarães. Da tutela jurisdicional às formas de tutela. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

______. La pretensión procesal y La tutela judicial efectiva. Barcelona: 
J.M.Bosch editor, 2004.

ROCCO, Ugo. Trattato di diritto processuale civile. v. I, 2. ed. Torino: To-
pografi a Sociale Torinese, 1966.

ROCHA, Álvaro Felipe Oxley da. Sociologia do direito: A magistratura no 
espelho, São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002.

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Constituição e segurança jurídica: direito 
adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. In: ROCHA, Carmem Lúcia 
Antunes (Coord.). Constituição e segurança jurídica. Belo Horizonte: Fórum, 
2004.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. In: NEVES, Paulo (Trad.). O contrato social. 
Apresentação de João Carlos Brum Torres. Porto Alegre: L&PM, 2009.

SAGUÉS, Nestor Pedro. Dignidad de La persona e ideologia constitucional. 
JÁ, 1994-IV-904.

______. Elementos de derecho constitucional. Buenos Aires: Artraz, 1997, t. 1.

SANTOS, Adriano Lucio dos. [et al.] In: LEAL, Rosemiro Pereira (Coord.). 
O ciclo teórico da coisa julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na 
pós-modernidade. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

______. Um discurso sobre as ciências. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

______. Para uma revolução democrática da justiça. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2008.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 289

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

SANTOS, Moacyr Amaral dos. A prova judiciária no civil e no comercial. 
Rio de Janeiro: Max Limonad, 1952.

______. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 
1989-1992.

SARLET, Ingo Wolfgang. A efi cácia dos direitos fundamentais. 4. ed. rev. 
atual., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

______. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Consti-
tuição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001.

SCHMITT, Carl. In: CARVALHO, Geraldo (Trad.). O conceito do político. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2009.

______. In: CARVALHO, Geraldo (Trad.). O guardião da Constituição. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007.

SCHOPENHAUER, Arthur. In: CALDAS, Daniela; CARVALHO, Olavo 
(Trad.). Como vencer um debate sem precisar ter razão: em 38 estratagemas. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001.

SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil: processo de 
conhecimento. v. I. 5. ed. São Paulo: RT, 2001.

______. Da função à estrutura. Baptista da Silva. Disponível em: <www.Bap-
tistadasilva.com.br/ artigos>. Acesso em: 5 jan. 2011.

______. Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

______. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São 
Paulo: RT, 1997.

______. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). Participação e processo. 
São Paulo: RT, 1988.

______. Processo e ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

______. Teoria geral do processo civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2002.

SOARES, Carlos Henrique. Coisa julgada constitucional: teoria tridimensio-
nal da coisa julgada: justiça, segurança jurídica e verdade. Coimbra: Almedina, 
2009.

SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Segurança Jurídica e Jurisprudência: um 
enfoque fi losófi co-jurídico. São Paulo: LTr, 1996.

TARELLO, Giovanni. Storia della cultura giuridica moderna. Bologna: Il 
Mulino, 1976 



290 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

TARUFO, Michele. Considerazioni su prova e motivazione. Revista de processo, 
Paulo: RT, n. 151. São 2007.

______. Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialetica. 
Revista de processo, São Paulo: RT, n. 143. 2007.

______. Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi collettivi. In LANFRANCHI, 
Lucio. La tutela giurisdizionale delgi interessi collettivi e diffusi. Torino: 
Giappichelli, 2003.

______. Porteri probatori delle parti e Del giudice in Europa. Revista de 
processo, São Paulo: RT, a. 31, n. 133, , 2006.

______. In: DINAMARCO, Candido Rangel (Tradl). Senso comune, espe-
rienza e scienza nel ragionamento del giudice. Revista trimestrale di diritto e 
procedura civile. Giuffrè, 2001.

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 10. ed. Malheiros, 
São Paulo, 1993.

TESHEINER, José Maria. Efi cácia da sentença e coisa julgada no processo 
civil. São Paulo: RT, 2001.

______. Temas de direito e processos coletivos. Porto Alegre: HS Editora, 
2010.

THAMAY, Rennan Faria. A relativização da coisa julgada como decorrência 
da crise do Poder Judiciário na perspectiva do direito previdenciário. Revista 
de Direito Social, v. 36, 2009.

THEODORO JÚNIOR Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. A coisa jul-
gada inconstitucional e os instrumentos processuais para seu control. Revista 
síntese de direito civil e processo civil, Porto Alegre: Síntese, v. 4, n.19, set./
out. 2002.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria 
do Direito Processual Civil e o Processo de Conhecimento. v.1, 39. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2003.

TROCKER, Nicolò. Processo e constituzione. Milano: Giuffrè, 1974.

VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade: niilismo e hermenêutica na 
cultura pós-moderna, Lisboa: Editorial Presença, 1987.

VERBIC, Francisco. Procesos Colectivos. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007.

VESCOVI, Enrique. Tutela procesal de las libertades fundamentales. La 
Plata: JUS, 1988.

VIGORITTI, Vicenzo. Interesse collettivi e processo: la legittimazione ad 
agire. Milano: Giuffrè, 1979.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 291

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

WACH, Adolf. In: BANZHAF, Tomáz A. (Trad.) Manual de derecho procesal 
civil. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-America, 1974, v. 1.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de; TALA-
MINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil. teoria geral do processo 
de conhecimento. 7. ed. São Paulo: RT, 2005, v. 1

WATANABE, Kazuo [et al.]. Código de defesa do consumidor comentado 
pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

______. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). Tutela jurisdicional dos 
interesses difusos: a legitimação para agir. A tutela dos interesses difusos. São 
Paulo: Max Limonard, 1984.

ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e 
tutela coletiva de direitos. 4. ed. rev. e atual., São Paulo:RT, 2009.

1  Das pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação da PUCRS, sob comando, na linha de Processo, 
do Professor José Maria Rosa Tesheiner, vem sendo desenvolvida postura acadêmico-doutrinária que 
coloca o Processo Coletivo como ramo do Processo Civil ao lado do Processo Civil individual, do qual 
se pratica a praticamente 2.000 mil anos. Neste contexto é que gira esta pesquisa e texto, posicionando-
-se de forma clara pela corrente que acredita haver um Processo Civil que se divide em individual e 
coletivo, não sendo este ramo novo da ciência, o que lhe demandaria uma teoria geral, o que não se 
tornou possível até então.

2  Sobre Processos Coletivos imperioso conferia a obra de Eduardo Oteiza in OTEIZA, Eduardo (Coord.). 
Procesos colectivos. 1. ed., Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2006.

3  Importante referir que segundo José Maria Rosa Tesheiner as ações coletivas se prestam a tornar efi caz 
e realizável o direito objetivo e até os direitos individuais. TESHEINER, José Maria Rosa. Temas de 
direito e processos coletivos. Porto Alegre: HS Editora, 2010, p. 46.

4  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da 
moralidade administrativa e do meio ambiente. 3 ed. São Paulo: RT, 1998, p. 37-41.

5  GIDI, Antonio. In: ACEVEDO, Lucio Cabrera (Trad.). Las acciones colectivas y a tutela de los 
derechos difusos, colectivos e individuales em Brasil: um modelo pra países de derecho civil. México: 
Universidad Nacional Autônoma de México, 2004, p. 17.

6  Comente-se que antes disto já existia no Brasil por meio da ação popular regulada pela Lei 4.717 de 
1965 a introdução do processo coletivo, faltando o seu efetivo reconhecimento como tal, o que se deu 
pouco depois. Ademais, sobre o histórico da década de setenta e dos autores italianos que infl uenciaram 
nosso processo coletivo (Mauro Cappelletti, Michele Taruffo e Vicenzo Vigoriti) confi ra-se GIDI, op. 
cit., p. 17-18.

7  Sobre a proteção e efi cácia dos direitos fundamentais relevante conferir SARLET, Ingo Wolfgang. A 
efi cácia dos direitos fundamentais. 4. ed., rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p.150 
e ss e 274 e ss. DWORKIN, Ronald. In: BOEIRA, Nelson (Trad.). Levando os direitos a sério. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002, p.283 e ss. 

8  Que foi encabeçado por Mauro Cappelletti analisou inicialmente a realidade da Itália, concluindo 
que lá também a problemática do acesso à justiça é corrente(p. 27). Nesse sentido vem a criação, feita 
pelo autor em favor da superação da problemática, restando observar as chamadas três ondas do acesso 
à justiça, sendo elas:1) o dever do Estado de fornecer patrocínio jurídico aos pobres; 2) a proteção dos 
interesses difusos e 3) risco da burocratização e emperramento da justiça. Aponta o autor como uma das 
modalidades de superação dessas difi culdades a maior utilização da oralidade e simplifi cação dos procedi-
mentos. Assim vale conferir CAPPELLETTI, Mauro. Conferências do Prof. Mauro Cappelletti. Separata 
da Revista do Ministério Público. V.1, n.18, Porto Alegre, 1985, p.24. Ademais, Roberto Berizonce 
aduz como funciona a busca pelo acesso à justiça na Argentina, verbis: “En Argentina, al igual que en 



292 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

los países de Iberoamérica, es verifi cable la existencia de una situación de consenso colectivo sobre la 
inaplazable necesidad de asegurar operativamente el postulado del libre e irrestricto acceso a la justicia.” 
FAVELAN, José Ovalle. BERIZONCE, Roberto Omar. Administración de justicia en iberoamérica y 
sistemas judiciales comparados - La administración de justicia en Argentina. Ciudad Universitaria, 
UNAM, 2006, p.23.

9  Sobre a preocupação relevante de corretamente observar a tutela coletiva importante conferir VIGO-
RITTI, Vicenzo. Interesse collettivi e processo: la legittimazione ad agire. Milano: Giuffrè, 1979, p. 14. 

10  Sabe-se que o Estado brasileiro sequer passou pelo estado social, assim como outros países, neste sentido 
ver GARCÍA-PELAYO, Manuel. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz (Trad.). As transformações do estado 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. Sobre a idéia de ser o nosso Estado pós-moderno vejamos: 
CHEVALLIER, Jacques. In: JUSTEN FILHO, Marçal (Trad.). O Estado pós-moderno. Belo Horizonte: 
Forum, 2009, p. 24 e ss; BAUMAN, Zygmunt. In: GAMA, Mauro; GAMA, Cláudia Martinelli (Trad.). O 
mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p. 7 e ss; JAYME, Erik. Cours général 
de droit intenacional prive, In recueil des cours, Académie de droit intenacional, t, 251, 1997, p. 36-37; 
LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: Olympio Editora, 1986;  KUMAR, Krishan. 
Da sociedade pós-industrial à pós-moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997; HARVEY, David. 
Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992; VATTIMO, Gianni. O Fim da Modernidade: 
niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, Lisboa: Editorial Presença, 1987; SANTOS, Boaventura 
de Souza. Pela Mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1997. 

 Sobre a troca paradigmática da modernidade para a pós-modernidade vale conferir KAUFMANN, 
Arthur. In: BORDA, Luis Villar (Trad.). La fi losofi a del derecho em la posmodernidad. Santa Fe de 
Bogotá: Editorial Temis S.A, 1992, p. 5 e ss.

11  Quem sabe o mais correto pudesse ser não a divisão do sujeito ativo como legitimado ou representante, 
mais, sim, como participante em favor da proteção dos direitos humano-fundamentais e personalidade. 
Esta corrente nasce das pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação da PUCRS fomentada pelo 
Professor José Maria Rosa Tesheiner, corrente com a qual nos fi liamos.

12  Comente-se que para alguns as ações do controle de constitucionalidade pode ser vistas como moda-
lidades de tutela coletiva. Por todos ver NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 
processo civil comentado e legislação extravagante. 6. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 1396.

 Por sua vez, outras possíveis ações coletivas podem existir como, por exemplo, as de cunho eleitoral, 
trabalhista, mas aqui não serão abordadas, pois não fazem parte da temática em análise por não ser parte 
do processo civil coletivo aqui sustentado.

13  ROUSSEAU, Jean-Jacques. In: NEVES, Paulo (Trad.). O contrato social. Porto Alegre: L&PM, 
2009, p.80-81. Nesse peculiar o teórico da democracia acaba por entender que esse modelo seria muito 
produtivo, mas que não seria passível de implementação. Sobre o futuro da democracia vale observar 
BOBBIO Norberto. In: SANTILLÁN, José F. Fernández (Trad.). El futuro de la democracia. México: 
Fondo de cultura económica, 1999, p.23 e ss.

14  RIBEIRO, Darci Guimarães. Da tutela jurisdicional às formas de tutela. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 95 e ss.

15  TARUFFO, Michele. Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi collettivi. In LANFRANCHI, 
Lucio. La tutela giurisdizionale delgi interessi collettivi e diffusi. Torino: Giappichelli, 2003, 53 e ss.

16  Para Barbosa Moreira os direitos individuais homogêneos seriam acidentalmente coletivos enquanto os 
direitos difusos e coletivos stricto sensu seriam essencialmente coletivos. MOREIRA, José Carlos Barbosa. 
Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. Temas de direito processual civil. São Paulo: 
Saraiva, 1984, p. 195-197.

17  WATANABE, Kazuo [et al.]. Código de defesa di consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 
8. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 625. 

18  Originário das class actions for damanges, ações de reparação de danos à coletividade do direito norte-americano. 
GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo:Saraiva, 1995, p. 19.

19  Contrária a essa posição que sustentamos, entendendo que os direitos individuais homogêneos são 
direitos individuais coletivamente tratados, vem ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela 
de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2006, p. 42.

20  A base para afi rmar e construir um raciocínio de que os direitos individuais homogêneos são coletivos 
está já na afi rmação do próprio Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE nº 163.231-SP onde a Supre-
ma Corte afi rma que os direitos individuais homogêneos são efetivamente coletivos e não meramente 
individuais como afi rmado por Teoria Zavascki.



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 293

O Processo Civil Coletivo: Aspectos de um Novo Direito Processual

21  Já conhecida entre os italianos. Neste caso conferir TROCKER, Nicolò. Processo e constituzione. 
Milano: Giuffrè, 1974, p. 218 e ss.

22  GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 41. 
23  Uma das conhecidas formas desta legitimação é a substituição processual como diria Chiovenda.
24  GIDI, 1995, op. cit., p. 41.
25  Diga-se que assim refere Barbosa Moreira em decorrência da ausência de previsão expressa em relação 

ao sistema brasileiro, diferentemente do sistema italiano que exige expressa disposição Art. 81 do CPC 
Italiano. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento 
de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos. Temas de direito processual civil. São Paulo: 
Saraiva, 1977, p. 111. Aclare-se que o autor acaba buscando seus fundamentos nas pontuações de Arruda 
Alvim quando analisando a sistemática jurídica refere que o sistema poderia aceitar que a simples menção 
de legitimados diversos do titular do direito, ou a autorização legal mesmo que não expressa e taxativa 
a substituição, signifi caria isto a devida abertura para a ocorrência da legitimação extraordinária. As 
situações abordadas eram as dos artigos 513 da CLT e 1º, §1º do antigo estatuto da OAB lei 4.215/63. 

26  WATANABE, Kazuo. GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.). Tutela jurisdicional dos interesses difusos: 
a legitimação para agir. A tutela dos interesses difusos. São Paulo: Max Limonard, 1984, p. 111.

27  Crítica interessante a esta tese vem efetivada por DIDIER Jr, Fredie. ZANETI Jr, Hermes. Curso de 
direito processual civil: processo coletivo. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2010, v. 4, p. 201 e ss.

28  DIDIER JR; ZANETI JR, op. cit., p. 201.
29  Ibid., p. 202.
30  Neste sentido refere TESHEINER, José Maria Rosa. Disponível em <http://tex.pro.br/tex/listagem-de-

-artigos/360-artigos-jul-2012/8672-legitimacao-ativa-para-a-causa-nos-processos-coletivos-perspectiva-
-objetiva>. Acesso em: 11 nov. 2012.

31  Neste sentido refere LEAL, Márcio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris, 1998, p. 26.

32  GRINOVER, Ada Pellegrini. Mandado de segurança coletivo: legitimação, objeto e coisa julgada. 
Revista de processo, São Paulo, v.15, n. 57, jan./mar., 1990, p. 83.

33  Por fi m, para que fi que claro, mais modernamente depois da inovação da lei 11.448/2007 que alterou 
o art. 5º da Lei 7.347/8,5 possibilitou-se agora a Defensoria Pública a propositura de ação civil publica, 
não sendo mais esta demanda de única e exclusiva utilização do Ministério Público, democratizando 
ainda mais o processo e tornando a proteção dos direitos coletivos ainda mais efetiva. Além da defensoria 
outros legitimados foram ali colocados. Confi ra-se o dispositivo:

  Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007).

 I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
 II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).
 III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
 IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 

11.448, de 2007).
 V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).
 a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 

2007).
 b) inclua, entre suas fi nalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

34  DIDIER Jr. ZANETI Jr, op. cit., p. 205.
35  No sentido de sejam legitimados somente os taxados pelo legislador e repudiando o controle judicial 

da representação adequada resta conferir NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código 
de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 1427, sendo mais 
exato no número 10. 

36  GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de 
processo, São Paulo: RT, 2003, p. 61-62.

37  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Notas sobre o Problema da ‘Efetividade’ do Processo. Temas de Direito 
Processual, Terceira Série, São Paulo: Saraiva, 1984, p. 36. 

38  GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de 
processo, São Paulo: RT, 2003, p. 61-70.



294 n. 15 -  2013

Rennan Faria Krüger Thamay

39  GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a legitimação e 
a coisa julgada. Revista forense. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 06.

40  MENDES, Aluísio Gonçalves. Ações Coletivas. São Paulo: RT, 2001, p. 80. Mais explicitamente assim 
aduz GIDI, op. cit., p. 69-70.

41  Nesse sentido DIDIER Jr; ZANETI Jr, op. cit., p. 363.
42  GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. Op. Cit., p. 73-74.
43  Que pode ser analisado na perspectiva de Niklas Luhmann, quando defende a idéia de uma teoria 

sistêmica do direito, chegando a uma conclusão de que o sistema jurídico se auto-reproduz, sendo isso a 
autopoiese. Esse processo que se renova sendo capaz de auto-reprodução foi abordado pelo autor LUH-
MANN, Niklas. Sitemi sociali: Fondamenti di una teoria generale. Bolonha:Il Mulino, 1990, p.  64.

44  Neste sentido CAPPELLETTI, Mauro. Appunti sulla tutela giurisdicionale di interessi coletivi o diffusi. Le 
azione a tutela di interessi collettivi: atti del convegno di studio di pavia. Padova: CEDAM, 1976, p. 206.

45  Ibid., p. 205.

EL PROCESO CIVIL COLECTIVO: ASPECTOS 
DE UN NUEVO DERECHO PROCESAL

RESUMEN

El proceso civil colectivo (que también tiene como 
objetivo proteger el derecho objetivo) que ha ido ganando 
fuerza y aplicación en nuestros tiempos, se caracteriza 
por la protección de los derechos difusos, los derechos 
colectivos stricto sensu y los derechos individuales 
homogéneos. En este contexto, es importante referir 
que la teoría general del proceso civil ha sido la base 
para la aplicación efectiva y, en cierta medida, efi caz 
del proceso colectivo, aunque existen peculiaridades 
tradicionalmente trabajadas como legitimidad y la cosa 
juzgada, que tiene un tratamiento diferenciado. Así, 
para pensar en proceso colectivo, en la actualidad, debe 
tenerse en cuenta y utilizar la teoría general del proceso 
civil, ya que el proceso colectivo utiliza las reglas de 
la teoría general del proceso civil, mirando inclusive 
algunas de las formalidades del proceso civil actual, 
pero manteniendo sus peculiaridades ya informadas y 
después tratadas.

Palabras clave: Proceso Civil Colectivo. Legitimidad 
y cosa juzgada.
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RESUMO

Nesse trabalho tivemos o propósito de analisar o estado atual 
da produção do conhecimento jurídico, a natureza do conhe-
cimento jurídico e as possibilidades de construção de uma me-
todologia de pesquisa adequada a promover o desenvolvimento 
continuado do conhecimento jurídico, por meio da proposição 
de mecanismos aptos à avaliação dos aspectos de relevância, 
interesse e signifi cância de um problema, assim como da cla-
reza, da fecundidade, da força explicativa, da simplicidade e 
da precisão das soluções que lhes são propostas. Pretendemos, 
com isso, aumentar a objetividade dos estudos jurídicos, sem 
incorrermos em visões epistemológicas que a oponham à 
subjetividade, ou que oponham a teoria à prática, ou a razão 
ao empirismo, tendo em vista a necessidade de se construir 
parâmetros adequados à avaliação das teses divulgadas, no 
intuito de expor as posições inconsistentes e incoerentes com 
o sistema, meramente baseadas na ideologia ou no argumento 
de autoridade. Os referenciais teóricos utilizados, e a maneira 
como eles foram correlacionados, permitem vislumbrar uma 
alternativa epistêmica adequada à superação do solipsismo, 
resultante da construção do conhecimento por meio da con-
vergência crítica. Tal posição não implica o estabelecimento de 
uma verdade dogmática, mas um substrato fi rme por meio do 
qual se pode desenvolver um conhecimento jurídico coerente 
e consistente. 
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1 INTRODUÇÃO

Verifi camos que, no Brasil, o conhecimento jurídico apresenta um caráter 
casuístico e solipsista. Conforme descrito por Horácio Wanderlei Rodrigues e 
Leilane S. Grubba:

[...] no Brasil, o conhecimento científi co do Direito sofre uma 
disfunção: reproduzimos, no âmbito da academia, o modelo de 
construção de hipóteses da prática profi ssional jurídica. Signifi ca 
que a pesquisa jurídica existente na academia não testa hipóteses 
explicativas para verifi car sua falseabilidade, mas coleta dados e 
argumentos que lhes são favoráveis, sendo as hipóteses sempre 
comprovadas. Não tentamos falsear as nossas hipóteses. Pelo con-
trário, a pesquisa acadêmica do Direito costuma partir de verdades 
a priori e busca, no decorrer das pesquisas pseudocientífi cas, a sua 
comprovação. 1 

A própria academia contribui para fragilizar a razão, em prol da conquista 
de posições ideológicas. A racionalidade, a lógica situacional2 e a correlação 
entre expectativas teóricas e experiência sucumbem frente a recursos emocio-
nais e argumentos de autoridade amplamente empregados nos embates foren-
ses. Nesse contexto, a doutrina torna-se solo movediço para a construção da 
prática, que por sua vez, converte-se em campo de relativismos que tendem a 
autoritarismos.  Situação cuja gênese é a rejeição de referenciais e limites, que 
acabam por perder qualquer poder inibitório contra voluntarismos, os quais 
irão pautar a doutrina.

Para se dissimular credibilidade a essa justaposição casuística de dados 
e argumentos, recorre-se frequentemente ao conceito paradoxal de Direito 
como Ciência Dogmática. Juntam-se, portanto, conceitos opostos, em uma 
tentativa de fundir (como se isso fosse possível) o caráter de verdade categórica 
e irrefutável proveniente do dogma ao de verdade científi ca resultante da razão 
e da observação. Nessa tentativa de revestir de valor intrínseco uma conclusão 
auto-referenciada, desconsidera-se  que “[...] a Dogmática está muito longe de 
possuir estatuto científi co. Representa ela, mero posicionamento diante da 
proclamada realidade de uma coisa ou da pretensa verdade de uma afi rmação” 
3, como também se desconsidera “[...] que o raciocínio jurídico se distingue 
do raciocínio que caracteriza as ciências, [...] e daquele que encontramos em 
fi losofi a e nas ciências humanas [...]” 4, por ser essencialmente retórico, no in-
tuito de convencer àqueles que em qualquer tempo terão o poder de resolver 
as controvérsias de que o Direito se incumbe. 

A lógica do Direito é uma lógica retórica, porém complexa, que não deve 
ser fundamentada em meros recursos estilísticos e emocionais, nem em simples 
sofi smas. O conhecimento jurídico não é dogmático, mas sofre infl uência dos 
valores e das tradições; não é científi co, mas imprescinde de correlação racional 
e verifi cável entre causa e consequência dos fatos e dos processos objetos do 
Direito. E, obviamente, o conhecimento jurídico depende da norma jurídica. 
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Todos esses fatores formam o sistema jurídico e o conhecimento jurídico precisa 
considerá-los, a fi m de orientar a concretização efetiva do Direito, cuja função 
é organizar a sociedade por meio da norma: prevenir e solucionar confl itos.

O modelo teórico de desenvolvimento do conhecimento jurídico, por-
tanto, tem de ser capaz de admitir essa natureza retórica de sua lógica, mas, ao 
mesmo tempo, balizar a reversão do solipsismo vigente. O “[...] Direito precisa 
ser visto como algo inerente à vida em sociedade, e que por isso mesmo deve 
ser estudado à luz desta, dos valores que a inspiram e dos problemas sociais que 
se pretende com ele (tentar) resolver.”5 O objetivo da pesquisa jurídica não 
pode ser a prevalência dos interesses do seu autor, mas a solução das controvér-
sias e a orientação da sociedade. Para isso tem de ser capaz  de correlacionar: 
dogmática e ciência, fato e interpretação, teoria e experiência, subjetividade 
e objetividade, estabilidade e mudança, previsibilidade e inovação, de modo a 
integrar a natureza jurídica complexa por meio de um procedimento racional, 
apto a aferir a validade das posições assumidas diante das controvérsias jurídicas, 
com base em parâmetros coerentes e consistentes com os efetivos anseios da 
sociedade que pretende orientar. 

2 DESENVOLVIMENTO

Miguel Reale, em sua obra “Teoria Tridimensional do Direito”, editada 
pela primeira vez em 1968, demonstra que são múltiplas

[...] as teorias que põem em relevo a natureza tridimensional da 
experiência jurídica, nela discriminando três “elementos”, “fa-
tores” ou “momentos” (a diversidade dos termos já denota as 
diferenças de concepção), usualmente indicados pelas palavras 
fato, valor e norma.6

De acordo com Reale, contudo, tal reconhecimento limita-se à mera 
afi rmação formal do caráter fático-axiológico-normativo, sem que daí resulte um 
verdadeiro tratamento tridimensional do Direito por parte dos seus operadores. 
De sorte que, apesar de essa noção estar amplamente difundida na doutrina, 
ela ainda não foi capaz de envolver o universo jurídico a ponto de conformar 
integralmente suas atividades, quer seja a pesquisa ou a aplicação.

Em contraponto a essa concepção meramente abstrata do tridimen-
sionalismo, Reale qualifi ca sua posição como concreta e dinâmica, sob os 
argumentos de que:

a) Fato, valor e norma estão sempre presentes e correlacionados 
em qualquer expressão da vida jurídica, seja ela estudada pelo 
fi lósofo ou o sociólogo do direito, ou pelo jurista como tal, 
enquanto que, na tridimensionalidade genérica ou abstrata, 
caberia ao fi lósofo apenas o estudo do valor, ao sociólogo o do 
fato e ao jurista o da norma (tridimensionalidade como requisito 
essencial do direito).
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b) A correlação entre aqueles três elementos é de natureza fun-
cional e dialética, dada a “implicação-polaridade” existente entre 
fato e valor, de cuja tensão resulta o momento normativo, como 
solução superadora e integrante nos limites circunstanciais de 
lugar e de tempo (concreção histórica do processo jurídico, numa 
dialética de implicação e complementariedade).7 

Sua abordagem seria concreta por considerar a realidade fática e o 
sistema normativo como dimensões condicionantes dos modelos valorativos 
abstratos subjacentes a qualquer Direito. A dinâmica de sua visão, por sua 
vez, origina-se no mecanismo de “implicação-polaridade”, ou seja, na refe-
rida correlação de “natureza funcional e dialética” entre os três elementos: 
fato, valor, e norma, por meio de um processo contínuo de reelaboração 
de um dos componentes em razão de requisitos dos outros dois fatores a 
fi m de se alcançar coerência e consistência entre os diversos momentos do 
pensamento jurídico.

Isso não signifi ca, porém, a aceitação de uma “Ciência do Direito” una, 
proposta nos moldes da Integrative Jurisprudence,8 idealizada por Jerome Hall, 
mas o emprego de uma abordagem emaranhada no mecanismo implicação-
-polaridade em qualquer estudo de cunho jurídico. Ou seja, Reale não menos-
preza “âmbitos ou campos distintos de pesquisa, que dão título de autonomia à 
Sociologia do Direito, à Política do Direito, à Ciência Dogmática do Direito, ou 
à História do Direito”9 – aos quais ainda acrescentaríamos a Psicologia Jurídica, 
a Antropologia Jurídica e a Filosofi a Jurídica – mas propõe que desenvolvam 
sua especialidade sob o paradigma tridimensional. São campos distintos de 
pesquisa, mas nenhum deles pode pretender abordar a conduta jurídica sem 
inter-relacionar devidamente os três elementos: fato, valor e norma. Reale 
menciona, ainda, a coexistência de três esferas de compreensão entrelaçadas, e 
cujo relacionamento interno e inter-relacionado ocorre por meio de implicação-
-polaridade. A primeira esfera circunscreve sujeito e objeto, a segunda engloba 
teoria e prática, e a terceira abarca valor, fato e norma. De onde se presume 
que, qualquer que seja a perspectiva de estudo do Direito, devemos considerá-la 
sob o paradigma das três esferas de compreensão. 

A teoria de Reale, portanto, busca integrar todas as variáveis capazes de 
infl uenciar o Direito. Cada uma dessas variáveis deve ser confrontada com as 
outras, de modo a se construir um sistema jurídico coerente e capaz de contribuir 
para a organização da sociedade e solução de confl itos de acordo com os modelos 
fi losófi cos e políticos preponderantes. Tal modelo é inerentemente dinâmico, 
e para que funcione de modo apropriado deve haver uma aferição contínua da 
coerência nas correlações feitas tanto no nível de suas três variáveis estruturais 
(fato, valor e norma) como no nível das  três esferas de compreensão. 

Torna-se essencial, portanto, identifi carmos um método apropriado a 
realizar a aferição necessária. Conscientes disso, decidimos verifi ca, como hipó-
tese, se o método científi co seria apropriado a essa tarefa, mesmo considerando 
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que a natureza do conhecimento jurídico seja retórica, e não científi ca, pois, 
como afi rmam Marconi e Lakatos:

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos 
científi cos, em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que 
empregam esses métodos são ciências. Dessas afi rmações podemos 
concluir que a utilização de métodos científi cos não é da ossada 
exclusiva da ciência [...]10

Sendo assim, partimos dos estudos desenvolvidos por Thomas S. Kuhn,11 
Paul Feyerabend 12 e Karl Popper 13 (epistemólogos com  formação em Física) 
acerca do método científi co, a fi m de esboçar um método apropriado ao de-
senvolvimento do conhecimento jurídico. Esses três cientistas de formação, 
na concepção mais comum do termo – de homens que voltam seus esforços 
para a compreensão do mundo natural, por meio de técnicas racionais de base 
empírica – chegaram à fi losofi a como decorrência de seus questionamentos 
sobre os pressupostos do estabelecimento da verdade científi ca e das metodo-
logias de pesquisa nas ciências exatas.  No decorrer do trabalho, essa decisão 
demonstrou-se proveitosa, tendo em vista as suas abordagens, quanto ao método 
científi co, serem bastante distintas do ideal positivista do séc. XIX (de busca de 
uma verdade objetiva inquestionável). Todos tratam as relações entre sujeito e 
objeto, e entre teoria e prática, por meio de um viés de implicação-polaridade. 
Consideram, portanto, as infl uências do valor no âmbito da comunidade 
científi ca e na esfera individual do cientista sobre os rumos que a pesquisa 
pode tomar, assim como analisam o papel dos paradigmas científi cos, que, nas 
palavras de Kuhn, têm:

[...] dois sentidos diferentes. De um lado, indica toda a constela-
ção de crenças, valores, técnicas etc., partilhada pelos membros 
de uma comunidade determinada. De outro, denota um tipo de 
elemento dessa constelação: as soluções concretas de quebra–
cabeças que, empregadas como modelos ou exemplos, podem 
substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes 
quebra–cabeças da ciência normal.14

Podemos conceber o paradigma jurídico de modo similar  ao paradigma 
científi co. De um lado, o paradigma jurídico indica os valores fi losófi cos, a te-
oria da norma e as técnicas interpretativas à disposição do jurista; e de outro, 
representa a correlação desse fatores anteriores ao caso concreto, à análise dos 
fatos que condicionam a sentença, no mesmo esquema de implicação-polaridade 
indicado por Reale. Consideramos, portanto, a similaridade entre os elemen-
tos de correlação, presumindo que a compreensão do método científi co pode 
contribuir para o desenvolvimento da metodologia da pesquisa jurídica, sem 
perdermos de vista, contudo, que, enquanto a ciência articula fato, valor e 
norma com o objetivo de compreender a natureza das coisas, o conhecimento 
jurídico os articula para compreender (de forma imediata) e organizar (de forma 
mediata, pela via do Direito) o ambiente social. Para a ciência, a ênfase é no 
fato, para o Direito, destaca-se a norma.
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A busca pelo conhecimento em geral, não apenas o científi co, é um 
empreendimento por meio do qual se procura compreender o mundo, conce-
bendo-o em bases racionais. Disso decorre a formulação de perguntas sobre sua 
conformação e a tentativa de respondê-las, o que implica “determinação do fato 
signifi cativo, harmonização dos fatos com a teoria e articulação da teoria.”15 
Kuhn rotula tais momentos como problemas e ressalta que: “Os paradigmas 
adquirem seu status porque são mais bem sucedidos que seus competidores 
na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como 
graves.” 16  Mas, ao mesmo tempo em que eles orientam a busca de solução 
para os problemas, eles são testados quanto à sua adequação para resolvê-los.

A confi ança em um paradigma, ou seja, a adequação do pesquisador à 
prática da ciência normal provoca, portanto, dois efeitos opostos. O primeiro 
é restringir drasticamente a visão do pesquisador, e o segundo é forçá-lo “a in-
vestigar alguma parcela da natureza com uma profundidade e de uma maneira 
tão detalhada que de outro modo seria inimaginável.” 17 Conforme Kuhn, as 
revoluções científi cas são: “episódios de desenvolvimento não-cumulativo, 
nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por 
um novo, incompatível com o anterior.” 18 No entanto, “[...] ser bem sucedido 
não signifi ca nem ser totalmente bem sucedido com um único problema, nem 
notavelmente bem sucedido com um grande número.”19

O novo paradigma é incorporado aos manuais científi cos como um 
conjunto de “dogmas” que norteiam a formação dos futuros cientistas. Mas, 
durante sua própria formação os cientistas aprendem que seus modelos  
“dogmáticos” são exatamente isso: apenas modelos que se fundamentam 
em probabilidade e em certas condições ambientais. Essa consciência os 
prepara para discernirem quais tipos de problema, e em que profundidade, 
esses modelos são aplicáveis, e os mantém alertas quanto à necessidade da 
aferição de suas inconsistências e à possibilidade de novas abordagens. O 
que realmente lhes interessa é sua capacidade de resolverem problemas 
e sendo assim, todas as suas decisões sempre serão condicionadas pela 
compatibilidade entre dados verifi cáveis e teoria. Toda a ciência baseia-
-se nessa compatibilidade, e dela, enquanto subsiste, surge a possibilidade 
de pacifi cação do conhecimento científi co, mesmo que temporária. Tal 
compatibilidade é que afere a existência de conhecimento. Por mais 
elegantes e cheias de possibilidades que fossem as teorias de Einstein, se 
posteriormente não se tivesse verifi cado que a trajetória da luz se curva 
ao passar próxima a uma grande massa, elas teriam sido desacreditadas. 

No mundo jurídico, contudo, os paradigmas não se sucedem, mas coe-
xistem. Certas posturas divergentes permanecem convivendo desde os tempos 
de Platão e Aristóteles: “E talvez elas [as posturas] continuem a apresentar-se 
mesmo depois que a nossa era tenha pronunciado a propósito a sua última 
palavra.”20 Tal contexto é consequência e ao mesmo tempo causa do uso de 
fontes de base fi losófi ca divergente e da discricionariedade na fundamentação 
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das decisões dos juízes. Outrossim, a solução de um problema jurídico depende 
menos da correlação entre dados e teorias do que das idiossincrasias, uma vez 
que sua consagração se dá pela escolha individual de um juiz ou pelo pequeno 
colegiado de um tribunal. 

 A confi ança em um paradigma científi co (que condiciona sua permanên-
cia) desenvolve-se por meio de um processo que se dá inicialmente como pro-
messa em virtude do sucesso com exemplos selecionados. As pesquisas científi cas 
posteriores se incumbem de atualizar essa promessa ao comparar as expectativas 
e resultados alcançados na compatibilização da teoria aos fatos que o paradigma 
considera relevantes, e ao aprimorar a articulação do próprio paradigma. Como 
todo cientista é, por óbvio, um pesquisador, todos se envolvem nesse processo, e 
ao mesmo tempo, cada pesquisa é submetida ao escrutínio dos outros, que podem 
verifi car os resultados obtidos de forma objetiva. Ao fi nal, tanto podem confi rmar 
as expectativas, como podem encontrar contradições. O sistema permite explo-
rar os limites do conhecimento. Por outro lado, a persistência de contradições 
e incompatibilidades pode gerar uma crise quanto à confi ança no paradigma.

A confi ança na capacidade de um determinado paradigma jurídico tam-
bém se inicia como promessa. Percebemos, porém, que a atualização dessa pro-
messa, por meio dos trabalhos acadêmicos que lhe sucedem, ocorre muito mais 
por meio da retórica e da lógica silogística do que pela tentativa de verifi car se 
teoria e fatos se compatibilizam. Contribuem para o agravamento desse quadro 
a circunstância de que nem todo jurista é também um pesquisador, assim como 
a condição de que um precedente judicial possa contribuir muito mais para a 
consolidação de um ponto de vista acerca de um fato jurídico, do que a aferição 
de dados concretos acerca desse mesmo fato. Daí advém que o tratamento de 
um problema jurídico seja muito mais circunstancial e dependente dos fatores 
reais de poder21 do que um problema científi co. O que por vezes faz com que 
uma sentença resolva um caso, mas não pacifi que socialmente uma questão, 
ou se o faz, é apenas por tempo limitado.

De qualquer modo, conhecimento científi co e conhecimento jurídico 
estão sujeitos à crise. A crise indica que é chegado um momento de renovação, 
de busca por um novo paradigma. Enquanto não se alcança esse novo para-
digma, frequentemente recorre-se a soluções precárias, casuísticas, pois não há 
segurança sobre quais os parâmetros a serem observados,

[...] mesmo quando se defrontam com anomalias prolongadas e 
graves [...] não renunciam ao paradigma que os conduziu à crise. 
Por outra: não tratam as anomalias como contra-exemplos do 
paradigma [...] uma teoria científi ca, após ter atingido o status de 
paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma 
alternativa disponível para substituí-la. 

Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar 
outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a comparação de ambos os 
paradigmas com a natureza, bem como sua comparação mútua.22
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Mesmo para cientistas, as caraterísticas de ordem subjetiva são determi-
nantes na decisão de se aderir a um novo paradigma. Não podemos olvidar o 
investimento pessoal prévio que cada indivíduo já fez em torno do paradigma 
que defende. Ademais, na circunstância de coexistência de paradigmas (situ-
ação comum no mundo jurídico), temos de compreender, ainda, que cada um 
desses universos hermenêuticos representam um mundo distinto.  De modo 
que os juristas, assim com os cientistas de áreas distintas, por “[...] exercerem 
sua profi ssão em mundos diferentes, [...] veem coisas diferentes quando olham 
de um mesmo ponto para uma mesma direção.” 23, o que provoca o nascimento 
de diferentes correntes de pensamento e, às vezes, de ideologia.

Paul Feyerabend corrobora essa visão sobre a infl uência da subjetividade e 
dos paradigmas no desenvolvimento da pesquisa científi ca. Ou seja, reconhece-
-lhe o caráter de produto de circunstâncias pessoais e históricas. Isso aproxima 
sua visão acerca da pesquisa científi ca àquelas apresentadas pela pesquisa jurídi-
ca. Mas além de analisar os condicionantes da ciência, Feyerabend empreende 
uma tentativa de elaboração de alguns parâmetros que possam auxiliar a defi nir 
alguma metodologia de pesquisa efi caz, que induza o conhecimento da verdade, 
afi nal de contas, o princípio da incerteza de Heisenberg24 nos diz apenas que 
em determinadas situações não temos (de acordo com o conhecimento atual) 
a possibilidade de saber qual é a verdade, mas não que não exista uma verdade. 
Feyerabend admite que, de uma forma ou de outra, as idiossincrasias do pesqui-
sador condicionarão seu trabalho, mas apesar disso crê que seja possível reduzir 
as infl uências da ideologia, que é conformada por “[...] pressupostos abstratos e 
altamente duvidosos que moldam nossa visão do mundo sem serem acessíveis 
a uma crítica direta.” 25 E em face dos quais  “Usualmente, não estamos sequer 
conscientes [...] e percebemos seus efeitos apenas quando deparamos com uma 
cosmologia inteiramente distinta: preconceitos são descobertos por contraste, 
e não por análise.” 26 O que nos leva a considerar que “[...] uma teoria poderá 
confl itar com a evidência não porque não seja correta, mas porque a evidência 
está contaminada.” 27

Ao mesmo tempo, tal metodologia deverá ser fl exível, pois

A ideia de um método que contenha princípios fi rmes, imutáveis 
e absolutamente obrigatórios para conduzir os negócios da ciência 
depara com considerável difi culdade quando confrontada com os 
resultados da pesquisa histórica. 28

Sendo que:

[...] há circunstâncias em que é aconselhável introduzir, elaborar e 
defender hipótese ad hoc, ou hipóteses que contradizem resultados 
experimentais bem estabelecidos e em geral aceitos, ou hipóteses 
cujo conteúdo é menor que o conteúdo de uma alternativa exis-
tente e empiricamente adequada, ou hipóteses inconsistentes, e 
assim por diante. 29
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Em resposta a esses desafi os, Feyerabend propõe adotar uma metodolo-
gia “pluralista”,30 apta a promover a competição entre ideias invocadas para a 
solução de um problema, pois:

o conhecimento não é uma série de teorias autoconscientes que 
converge para uma concepção ideal; não é uma aproximação gradu-
al à verdade. É, antes, um sempre crescente oceano de alternativas 
mutuamente incompatíveis, no qual cada teoria, cada conto de 
fadas e cada mito que faz parte da coleção força os outros a uma 
articulação maior, todos contribuindo, mediante esse processo de 
competição, para o desenvolvimento de nossa consciência. 31

Assim, as teorias competiriam entre si, submetendo-se a um “juiz”, re-
presentado por um padrão externo de crítica, que no campo do conhecimento 
jurídico corresponde à concepção positiva ou empírica de valor aventada por 
Reale, resultante da “valoração efetiva, determinante de soluções pragmático-
-normativas, isto é, de sistemas de modelos destinados a disciplinarem classes 
de comportamentos futuros, segundo as diversas circunstâncias de lugar e de 
tempo”, 32 e no Direito tal função deve recair, certamente, sobre a norma. Ou 
seja, a pesquisa jurídica tem de proporcionar a correlação efetiva entre soluções 
pragmático-normativas e objetivos, sendo capaz de unir teoria e prática. 

Feyerabend propõe, então, que se empreguem argumentos contraindu-
tivos a fi m de se poder verifi car o grau de correspondência entre objetivos e 
soluções pragmático-normativas. “Virando o argumento ao contrário, primei-
ro asseveramos [...]” 33 nossa teoria “[...] e depois inquirimos que mudanças 
eliminarão [...]” as contradições entre o destino e o caminho que se deverá 
percorrer para alcançá-lo. Em suma, deve-se questionar se o fato é realmente 
consequência da causa pressuposta, ou se haveria outras causas que, mesmo 
não sendo sufi cientes, seriam necessárias à consequência.

Teoria e prática: fato, valor e norma devem ser confrontados uns com 
os outros continuamente, pois “A experiência surge com pressupostos teóri-
cos, e não antes deles, e uma experiência sem teoria é tão incompreensível 
quanto o é (presumidamente) uma teoria sem experiência [...]”. 34 Fato, valor 
e norma devem ser compreendidos, concomitantemente, como pressuposto e 
produto da teoria e da experiência, ao mesmo tempo. A atitude do pesquisa-
dor deve ser a de “[...] manter suas noções-chave vagas e incompletas até que 
a informação correta apareça, isto é, até que um estudo de campo forneça os 
elementos faltantes, os quais, tomados em si mesmos, são tão obscuros quanto 
os elementos já descobertos.” 35 Implica dizer que o pesquisador não se deixe 
tomar por dogmas teóricos, procurando se manter sempre atento às imposições 
da realidade que o envolve. Um pesquisador deve se guiar pelo corolário de que 
“[...] razão e prática não são dois tipos diferentes de entidade, mas partes de um 
único processo dialético”, 36 e que “[...] a razão sem a orientação de uma prática 
vai induzir-nos ao erro, ao passo que uma prática é grandemente aperfeiçoada 
pelo acréscimo da razão.” 37
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O que é chamado “razão” e “prática” são, portanto, dois tipos 
diferentes de prática, a diferença sendo que uma delas exibe cla-
ramente alguns aspectos formais simples que podem facilmente 
ser apresentados, fazendo assim que esqueçamos as propriedades 
complexas e praticamente não compreendidas que garantem essa 
simplicidade e apresentabilidade, ao passo que a outra afoga os as-
pectos formais sob grande variedade de propriedades acidentais. 38

As inadequações da linguagem também assumem relevo nos estudos 
de Feyerabend e suas elaborações em torno dessa questão explicitam ainda 
mais as difi culdades causadas pelo elemento subjetivo ao desenvolvimento 
científi co. Ao considerar as diferenças de interpretação e de expressão de um 
mesmo fato por diferentes pesquisadores ele aponta que “A linguagem na qual 
expressamos nossas observações talvez tenha também de ser revista, de modo 
que a nova cosmologia receba uma chance justa e não seja colocada em perigo 
por uma colaboração não percebida de sensações e ideias mais antigas.” 39 Há 
que se buscar, portanto, aperfeiçoar a linguagem do conhecimento jurídico, 
no intuito de torná-la mais clara e precisa, considerando-se, evidentemente, 
os limites impostos pelos condicionantes práticos da pesquisa, a fi m de evitar 
interpretações não apenas divergentes, mas opostas, como sói ocorrer, e que 
acabam por provocar uma arbitragem calcada primordialmente no poder, em 
detrimento do padrão externo de crítica fundado no valor.

O pensamento de Popper, por sua vez, funciona, simultaneamente, como 
contraponto e como complemento aos pressupostos de Kuhn e de Feyerabend, 
na prescrição de um sistema concreto.  De acordo com Popper:

[...] o conhecimento não começa de percepções ou observações ou 
de coleção de fatos ou números, porém, começa, mais propriamen-
te, de problemas. Poder-se-ia dizer: não há nenhum conhecimento 
sem problemas; mas, também, não há nenhum problema sem 
conhecimento. Mas isto signifi ca que o conhecimento começa da 
tensão entre conhecimento e ignorância. Portanto, poderíamos 
dizer que, não há nenhum problema sem conhecimento; mas, 
também, não há nenhum problema sem ignorância. Pois cada 
problema surge da descoberta de que algo não está em ordem 
com nosso suposto conhecimento; ou, examinado logicamente, 
da descoberta de uma contradição interna entre nosso suposto 
conhecimento e os fatos [...] 40

 Para ele, conhecimento e ignorância são, portanto, as duas faces de um 
problema que é a situação que induz os cientistas a empregarem seus métodos 
de pesquisa a fi m de elaborarem novos supostos conhecimentos no intuito de 
sanarem a contradição entre o suposto conhecimento anterior e os fatos. A 
ignorância induz a busca por novos conhecimentos e os novos conhecimentos 
permitem perceber novas ignorâncias. É por meio desse ciclo e dessa consciên-
cia que se pode chegar a conhecer (mesmo sendo um ignorante), que Popper 
fundamenta seu sistema na crítica, e não na prova, pois esta é circunstancial: o 
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que hoje é verdade, amanhã poderá não ser; certezas tornam-se dúvidas, mas a 
crítica é evolutiva, fundamentada sempre no que houver de mais atual. O autor 
não propõe um guia para resolver problemas, mas um meio de identifi car as 
propostas inapropriadas. Por isso atraiu algumas críticas de Kuhn e Feyerabend, 
que deram maior relevância à criação de alternativas e não à possibilidade de 
verifi cação de que certas possibilidades de resposta não demonstram viabilidade 
diante da lógica ou da observação, ou, pelo menos, não no momento da análise, 
o que pode vir a induzir à sua reelaboração e fortalecimento. 

Essa abordagem, ao mesmo tempo em que permite a cada pesquisador 
enfrentar as questões que lhe interessam da maneira que sua subjetividade con-
sidera apropriada (portanto, corrobora a liberdade defendida por Feyerabend), 
incentiva o culto dos pesquisadores a outros valores além da verdade, tais como: 

Relevância, interesse e signifi cância (a signifi cação de declarações 
relativas a uma situação problemática puramente científi ca), [que] 
são, igualmente valores científi cos de primeira ordem; e isto é 
também verdadeiro acerca de valores como fecundidade, força 
explicativa, simplicidade e precisão. 41 

Proposição e crítica conformam um sistema binário em que as propos-
tas originam as críticas, e as críticas aperfeiçoam as propostas, que originam 
novas críticas, e assim se avança sucessivamente, por meio da reconstrução 
continuada do sistema, resultante de um processo lógico-observacional. Se a 
solução proposta de um problema elimina a contradição interna anteriormente 
existente, o conhecimento se aproxima da verdade. Seu conceito de verdade 
não trata de algo absoluto, mas de uma verdade objetiva, fundamentada na 
lógica situacional, cujo método “[...] consiste em analisar sufi cientemente a 
situação social dos homens ativos para explicar a ação com a ajuda da situ-
ação, sem outra ajuda maior da psicologia[...]”42, correlacionando  “[...] um 
mundo físico no qual agimos [...] um mundo social [...] e, [...] além de tudo, 
as instituições sociais.” 43

Tal verdade é enunciada, portanto, em consonância com o que se conhe-
ce até o momento de enunciá-la e, ao mesmo tempo em que serve de padrão 
externo de crítica, transforma-se por meio da crítica:

A importante ideia metodológica que podemos aprender de 
nossos erros não pode ser entendida sem a ideia reguladora da 
verdade; qualquer erro simplesmente consiste em um fracasso em 
viver de acordo com o padrão da verdade objetiva que é nossa 
ideia reguladora. Denominamos ‘verdadeira’ uma proposição, se 
ela corresponde aos fatos, ou se as coisas são como as descritas 
pela proposição.44

À verdade, conforme Popper – e contrariando Feyerabend, chega-se por 
aproximação: “[...] o conceito lógico de aproximação da verdade é indispensável 
para uma ciência social que usa o método da análise situacional. Sobretudo é 
racional, empiricamente criticável, e capaz de melhorias”, 45 e  “Embora cada 
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enunciado seja simplesmente verdadeiro ou falso, um enunciado pode repre-
sentar uma melhor aproximação da verdade do que um outro enunciado.” 46 

À crítica, fundamentada na lógica, cabe o aperfeiçoamento material e 
formal das propostas de solução de problemas, assim como o teste de validade 
das teorias. “Os únicos resultados [...] considerados como sustentadores da te-
oria serão os fracassos das tentativas interessantes para refutá-la; fracassos em 
encontrar contra-exemplos onde tais contra-exemplos seriam mais esperados, 
à luz da melhor das teorias concorrentes.” 47

Popper consegue, dessa forma, articular os condicionantes subjetivos e 
ambientais da pesquisa a um processo de validação que promove a objetivi-
dade, tendo em vista que qualquer proposta de solução de problemas deverá 
ser submetida a escrutínio rigoroso, de tipo hostil-amistoso, o que forçará os 
pesquisadores a abandonarem as proposições com base no senso comum pre-
dominante em seu “ ‘HABITAT’ social ou ideológico”.48

Cabe ressaltar, que diferentemente da objetividade positivista, calcada 
na negação da subjetividade, a objetividade popperiana suplanta a individua-
lidade dos pesquisadores. Ela é “[...] o resultado social de uma crítica recíproca, 
da divisão hostil-amistosa de trabalho entre cientistas, ou sua cooperação e 
também sua competição” 49 dentro das condições da  “[...] instituição social 
(por exemplo, a publicação em vários jornais concorrentes e através de vários 
editores concorrentes; discussão em congressos)” e do “poder do Estado (sua 
tolerância com o debate livre).” 50 

Acentuamos que:

Não se pode distinguir verdade de falsidade, não se pode distin-
guir uma resposta adequada a um problema de uma irrelevante, 
não se pode distinguir boas de más ideias, não se pode avaliar 
criticamente as ideias, sem que sejam todas apresentadas com 
clareza sufi ciente. 51

Devemos, portanto, prezar pela precisão, civilidade e simplicidade 
linguística quando se enunciar conhecimento. Assim, podemos resumir a 
metodologia popperiana por meio dos seguintes corolários:

a) O método das ciências sociais [...] consiste em experimentar 
possíveis soluções para certos problemas [...]

As soluções são propostas e criticadas. Se uma solução não está 
aberta a uma crítica pertinente, então é excluída como não cien-
tífi ca, embora, talvez apenas temporariamente.

b) Se a solução tentada está aberta a críticas pertinentes, então 
tentamos refutá-la [...]

c) Se uma solução tentada é refutada através do nosso criticismo, 
fazemos outra tentativa.

d) Se ela resiste à crítica, aceitamo-la temporariamente; e a 
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aceitamos, acima de tudo, como digna de ser discutida e criticada 
mais além.

e) Portanto, o método da ciência consiste em tentativas experi-
mentais para resolver nossos problemas por conjecturas que são 
controladas por severa crítica. É um desenvolvimento crítico 
consciente do método de ‘ensaio e erro’.

f) A assim chamada objetividade da ciência repousa na obje-
tividade do método crítico. Isto signifi ca, acima de tudo, que 
nenhuma teoria está isenta do ataque da crítica; mais ainda, que 
o instrumento principal da crítica lógica – a contradição lógica 
– é objetivo. 52

Cremos que essa concepção de Popper sobre pesquisa científi ca adequa-
-se à natureza do conhecimento jurídico, conforme a hipótese de Marconi e 
Lakatos a que se aludiu anteriormente. Mas para que a crítica popperiana possa 
promover a competição entre ideias proposta por Feyerabend e dar origem aos 
paradigmas descritos por Kuhn, o pesquisador jurídico tem de incorporar aos 
seus estudos o conceito de Direito de Reale, baseado na ideia de tridimensiona-
lidade concreta. A crítica aplicada sobre uma só das dimensões não promove o 
avanço do conhecimento jurídico, pois torna-se uma mera questão de ideologia 
quanto aos valores, de submissão quanto às normas ou de casuística quanto aos 
fatos, mas quando a crítica abrange esses três componentes em conjunto e a sua 
articulação pelo mecanismo de implicação-polaridade, permite a verifi cação 
concreta da correlação entre teoria e prática, entre intenção hermenêutica 
e resultados sociais, além de renovar a promessa do paradigma presente ou 
encontrar as inconsistências que levam à crise renovadora.

3 CONCLUSÕES

Convicção dogmática, conhecimento científi co e conhecimento jurídico 
são resultado de lógicas distintas entre si, apesar de todos os três resultarem da 
predisposição humana para compreender e organizar o mundo. O dogma é um 
ato de fé, enquanto o conhecimento científi co é produto da razão. O  conhe-
cimento jurídico, por sua vez, também pretende ser racional, mas na realidade 
os estudos jurídicos têm-se apresentado frequentemente como uma tentativa 
retórica de comprovação de  uma verdade a priori, mero manifesto ideológico 
baseado em coletânea de opiniões doutrinárias e antecedentes judiciais que 
lhe sejam favoráveis. Ou seja, a pesquisa jurídica é profundamente pautada por 
argumentos de autoridade; autorreferenciadas e submissas aos fatores reais de 
poder e não à compatibilidade entre fatos e teorias. 

Percebemos, assim, que a natureza do conhecimento jurídico é deveras 
complexa: ao mesmo tempo em que aspira à racionalidade é perpassada em 
toda a sua extensão por condicionantes idiossincráticos. Desenvolvê-lo im-
plica suplantar essas idiossincrasias a fi m de favorecer a racionalidade, o que 
acreditamos ser possível pela adoção da metodologia de Popper em conjunto 
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com a Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale. Os mecanismos 
propostos – crítica e implicação-polaridade – estabelecem  um processo dia-
lético continuado, cuja ação é do tipo hostil-amistosa, sobre os problemas e 
suas propostas de solução.  Teoria e prática, razão e empirismo, subjetividade e 
objetividade passam a ser ponderadas de modo concomitante, pois são aspectos 
de um único processo dialético de articulação dos três elementos constitutivos 
do Direito (fato, valor e norma) e não como entidades distintas, contrapostas 
umas às outras. Ademais, as considerações acerca da relevância, do interesse e 
da signifi cância de um problema, assim como a clareza, a fecundidade, a força 
explicativa, a simplicidade e a precisão da solução que lhe é proposta tornam-se 
mais concretas, o que faz com que o Direito, dentro das circunstâncias sociais 
presentes, torne-se mais claro e coerente.

Acredita-se que a instauração de uma cultura de pesquisa baseada nessa 
proposta possa desconstruir a prática atual, solipsista e ideológica, pois as dis-
tintas posições passam a ser criticadas quanto à coerência na correlação entre 
fato, valor e norma. Aquelas inconsistentes ou expostas de modo que não per-
mitam crítica deverão ser aperfeiçoadas ou então serão excluídas do universo 
jurídico, posto que autoritárias, impróprias a organizar efi cientemente os fatos 
sociais, ou a servir como fundamento à arbitragem dos confl itos. Desse modo, 
as possibilidades de convergência fundamentada na razão, e não na submissão 
à autoridade, aumentam e, assim, benefi cia-se o Estado Democrático de Di-
reito. Por essa proposta, os fundamentos da solução devem ser questionados e 
confrontados reiteradamente com seus resultados. O caráter pseudo-sacralizado 
que muitas vezes se tenta atribuir ao Direito é abandonado por completo.  
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THE OVERCOMING OF THE SOLIPSISM IN 
THE SEARCH OF JURIDICAL KNOWLEDGE 

ABSTRACT

In this paper we intended to analyze the current state 
of the production of legal knowledge, the nature 
of legal knowledge and the possibility of bulding 
a proper methodological research to promote the 
continued development of legal knowledge by proposing 
mechanisms to fi t the evaluation aspects of relevance, 
interest and signifi cance of a problem, as well as clarity, 
fecundity, explanatory power, simplicity and accuracy 
of the solutions that was proposed to them. We intend, 
therefore, to increase the objectivity of legal studies 
without incurring epistemological views that opposes 
subjectivity, or opposing theory to practice, or reason 
to empiricism, considering the need to build adequate 
evaluation of published thesis in order to expose the 
inconsistent and incoherent positions with the system 
parameters, based purely on ideology or argument from 
authority. The theoretical framework used, and how 
they were correlated, allows to visualize an epistemic 
alternative to overcoming the solipsism, resulting from the 
construction of knowledge throug critical convergence. 
This position does not involve the establishment of a 
dogmatic truth, but a fi rm substrate through which you 
can develop a coherent and consistent legal knowledge

Keywords: Methodology Research. Legal Research. 
Knowledge. Tridimentional Law Theory. Critics.
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RESUMO

O presente trabalho pretende abordar o tema do Direito Fun-
damental de Participação Social na política brasileira a partir 
do reconhecimento da legitimidade que possuem os movimen-
tos sociais como novos atores políticos e jurídicos do tecido 
societal, bem como verifi car as possibilidades de interlocução 
igualmente política e jurídica que devem ser operacionalizadas 
a partir de tal reconhecimento. Para tanto, os autores se vale-
ram de bibliografi a nacional e estrangeira, referencial teórico 
crítico e método dedutivo de análise.
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Para tanto, vou avaliar os limites e possibilidades do tradicional conceito 
e práticas de Administração em dar conta dos desafi os que se impõe ao Estado 
Administrador em face de uma nominada Sociedade Democrática de Direito, 
bem como as alternativas que se pode propor a este modelo.

Veja-se que os procedimentos administrativos contemporâneos, assim, 
nominados de democráticos (e juridicamente estabelecidos), só podem conduzir 
a uma constituição racional da vontade (do Estado e da cidadania) na medida 
em que a formação organizada da sociedade, geradora de decisões responsá-
veis no marco dos órgãos estatais, mantém-se permeável diante dos valores, 
temas e argumentos que eclodem na comunicação política de seu entorno que, 
como tal e em seu conjunto, não pode ser somente institucional. Daí o reco-
nhecimento de outros atores políticos contemporâneos perfazendo o espaço 
público – aqui entendidos os não exclusivamente estatais ou governamentais 
-, como interlocutores legítimos das categorias que representam (organizações 
não-governamentais, associações civis, movimentos sociais de resistência civil, 
ect.). Tais atores conformam os pontos nodais de uma rede de comunicações 
que resulta do entrelaçamento de estruturas públicas autônomas1.

O tema que se apresenta, portanto, é o de traçar o perfi l daqueles novos 
atores sociais que conformam efetivamente não só o alvo da administração 
pública contemporânea, de forma passiva e subserviente, mas enquanto co-
-responsáveis pela gestão de um espaço público que também tem sua atribuição 
de sentido alterada/ampliada signifi cativamente.

2 A NOVA CIDADANIA INSTITUIDORA DO ESPAÇO PÚBLICO 
COMPARTIDO DE AÇÃO POLÍTICA E GESTORA DOS INTE-
RESSES SOCIAIS

Tradicionalmente tem-se sustentado que as relações entre Estado e So-
ciedade podem ser compreendidas a partir da idéia de espaço público e espaço 
privado. Neste particular e sob a ótica liberal clássica, o espaço público é um 
cenário restrito às ações estatais, um campo de mobilidade da política institu-
cional regrada pontualmente por normativas cogentes que informam as suas 
possibilidades (ao Estado só é permitido fazer aquilo que a lei lhe permite).2 
Já para a esfera privada, sob a mesma perspectiva, temos um cenário turvo em 
que se mesclam Sociedade e Mercado, como momentos e fenômenos aparta-
dos entre si (neste âmbito está proibido o ingresso do Estado, salvo disposição 
autorizativa de lei).

Por óbvio que a lógica animadora dessa concepção é a da regulação 
espontânea das relações sociais e de mercado, pressupondo que ambas se 
movem à mesma direção e de forma harmônica, tese absolutamente false-
ada pela historicidade econômica do Ocidente, em que essas relações são 
muito mais colidentes e excludentes, gerando um custo social desumano 
e marginalizante3.
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Decorre daí o esgotamento das concepções estagnadas e fracionadas de 
espaço público e privado, apontando para o caminho da integração e não di-
visão, até porque fi ca claro que o que caracteriza uma esfera e outra é o mesmo 
fenômeno: as relações políticas e sociais contemporâneas, notabilizadas pela 
suas multifacetadas dimensões, conectadas com o mundo todo, a despeito de 
suas especifi cidades.

Neste diapasão, tem-se, de um lado, que o Estado é fruto de pactos so-
cietais matriciais que o criam e lhe dão sentido, estando, pois, necessariamente 
infl uenciado e mesmo determinado por eles; de outro lado, que a Sociedade e o 
Mercado não têm linhas divisórias radicalmente postas, mas, talvez, momentos 
de subordinação conjunturalmente estabelecidos. Por tudo isso, a conclusão que 
se impõe é a de que tanto o espaço público como o espaço privado constituem 
espécies não excludentes, mas integradoras, de interlocuções polifônicas de 
múltiplos atores sociais; são espaços tensionais de comunicação e mobilidade 
política, em direção ao entendimento, por mais efêmero que seja4.

Bem ou mal, o Estado não mais pode ser concebido como uma entidade 
monolítica – ou neutral - a serviço de um projeto político invariável, mas 
deve ser visualizado como um sistema em permanente fl uxo, internamente 
diferenciado, sobre o qual repercutem também diferencialmente demandas e 
contradições da sociedade civil e do mercado.

O Estado contemporâneo, assim, fi ca dividido entre tarefas e exigências 
difi cilmente conciliáveis, e nessa medida, freqüentemente, as políticas governa-
mentais refl etem ambigüidades. Decorre disto, como quer Jacob, a emergência 
freqüente de uma crise de legitimação, fruto do fato de que a intervenção maior 
do Estado e a expansão dos seus aparelhos não são acompanhadas de nenhum 
aprofundamento de participação política democrática: “A crise de legitimação 
surge quando as demandas crescem mais rapidamente do que as recompensas 
ou respostas”5.

Ao lado da crise de legitimação, apresentam-se no mínimo duas outras 
crises, a de identidade e a de efi cácia, correlatas da primeira, eis que, em nível 
de identidade, o Estado passa não mais a distinguir quais suas funções originá-
rias e efetivamente públicas, servindo como mero instrumento de assalto ao 
poder por interesses e corporações pouco representativas da sociedade como 
um todo6; em nível de efi cácia, o Estado, por ter perdido sua legitimidade e sua 
identidade, não consegue – e sequer prioriza – atender as demandas efetivas e 
operacionais da comunidade que representa ofi cialmente.7

Diante da ausência do poder público no campo das relações intersubjeti-
vas e mercadológicas, causando uma anomia decisional e executória de políticas 
públicas ordenatórias do cotidiano, resta o caos de uma desordem atropofágica 
estrutural, geradora de lesões insanáveis à condição humana dos cidadãos sem 
barganha e força política ou econômica.8
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Cambaleante e premida pela necessidade de sobrevivência, a esfarrapada 
cidadania esquecida – principalmente em países como o Brasil - articula, com 
o tempo, uma resistência ao estado em que se encontra e à condição de súdita/
consumidora imposta por aquele modelo. 

Tal resistência vai gerar novas correlações de força entre Sociedade e 
Administração Pública, por exemplo, fazendo surgir o que passo a chamar de 
Gestão Pública Compartida dos interesses sociais, reforçando sobremaneira 
a concepção de cidadania que, no caso brasileiro, demanda comportamentos 
pró-ativos em face dos desafi os de cumprimento que os Direitos Fundamentais 
impõem. 

 Neste sentido, Gregorio Arena, no texto “Cittadini Attivi”9, lembra que 
é chegado o momento nesta quadra histórica das relações entre Administração 
Pública e Sociedade de se pensar em novos paradigmas que estão a informar os 
pressupostos da Democracia Contemporânea, notadamente esta que informar 
a idéia de Estado Democrático de Direito e que, em verdade, só tem possibi-
lidades de efetivação em face de uma Sociedade Democrática de Direito. Um 
destes novos paradigmas é o que Arena chama de Princípio da Subsidiariedade 
Horizontal. Mas o que vem a ser este princípio das relações acima referidas? 
Ele se constrói a partir do reconhecimento de que:

I cittadini sono in grado di attivarsi autonomamente nell’interesse 
generale e disponendo che l istitutizoni debbano sostenerne gli 
sforzi in tal senso, conferma appunto che le persona hanno delle 
capacità e che possono essere disposte ad utilizzarle per risolvere non 
solo i propri problemi, ma anche quelli riguardanti la colletività10.

Signifi ca dizer que há uma mudança conceitual e estrutural da fi gura do 
cidadão em face da Administração Pública, passando este a ser considerado 
como sujeitos de deveres e direitos constitutivos da própria Democracia, do 
Estado e da Administração Pública, bem como passa a ocupar não um lugar 
passivo no espaço público destas relações, mas fi gura como “alleato delle isti-
tuzioni nel prendersi cura dei beni comuni”11.

Isto implica igualmente cambiamentos de concepção e posturas da 
Administração, eis que ela não mais possui o monopólio da tutela do interesse 
público12 – pois se encontra dispersa no tecido social e de suas instituições, 
do que decorre o princípio da subsidiariedade horizontal, cujo centro neural 
é exatamente a presença difusa dos cidadãos ativos, concebidos como sujeitos 
de direitos autônomos, solidários e responsáveis. 

Importa, todavia, fazer-se uma advertência aqui, junto com Arena, no 
sentido de que, a despeito desta convergência de forças representativas e pre-
sentativas do social no processo de gestão de interesses públicos, não se está 
fomentando ou mesmo crendo na fusão indiscriminada e totalitariamente 
objetifi cante das múltiplas esferas subsidiárias e responsáveis por tais misteres, 
com o surgimento de um novo sujeito social universal – che ingloba in sé i soggetti 
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coinvolti nel rapporto di sussidiarietà -, mas tão somente uma nova matriz de gestão. 
Esta nova matriz opera um rito de passagem na relação entre Administração 
e Cidadania, que se afasta da idéia de separação em direção à colaboração, da 
diferença à fi dúcia, do segredo à comunicação.

Per la amministrazioni questo signifi ca essere consapevoli che 
la complessità della nostra società è tale da non poter più essere 
governata unicamente secondo il paradigma bipolare; per i 
cittadini, il nuovo modello comporta invece um’assunzione di 
responsabilità per i problemi della comunità ed il passaggio dalla 
(tutto somato) comoda posizione di amministrati (quando i servizi 
funzionano, naturalmente ...) a quella ben più impegnativa di 
cittadini attivi.13

Penso que é correta a tese de Arena no sentido de que o grande problema 
que se pode identifi car nas Administrações Públicas mesmo contemporâneas 
é que, a despeito de terem sido alterados os marcos normativos conceituais e 
organizacionais do e no nominado Estado Democrático de Direito, isto não foi 
assimilado materialmente pelos gestores públicos – ao menos em sua grande 
maioria, operando eles ainda no paradigma bipolar, que concebe a relação entre 
administração e cidadãos como uma contínua contraposição entre dois pólos 
separados e confl ituosos.14

No campo específi co dos serviços públicos, estes novos paradigmas e 
idéias vão contribuir em muito no sentido de se partir do pressuposto de que 

Qualsiasi iniziativa mirata ad aumentare la qualità dei servizi deve 
quindi assumere la coproduzine come la dimensione costitutiva 
del servizio. È nell’interazione che il contesto culturale e socia-
le, i fornitori ed i clienti entrano in contatto. Ed è dall’analisi 
dell’interazione che è possibile fare emergere gli elementi che 
portano innovazione e qualità nel servizio.15

Assim é que, neste âmbito, signifi ca dizer que o cidadão ativo, em face 
do princípio da subsidiariedade horizontal constitutiva do serviço público, 
afi gura-se como um sujeito de direito que participa e concorre diretamente no 
processo de deliberação sobre a precisão da demanda social que gera o serviço, 
sobre os seus contornos formais e materiais, na defi nição do tipo de prestação, 
no custo, segurança, qualidade e satisfatividade dele, bem como na forma de 
sua avaliação constante e controle. Na expressão de Arena, tal compreensão de 
serviço público, inexoravelmente, coloca o cidadão e usuário como elemento 
formativo da ação pública no particular16.

Para que tal princípio seja observado no redesenho da forma de gestar o 
interesse público (aqui tomado como resultado do processo comunitário de sua 
defi nição e constituição), mister é que se observe algumas condições materiais 
e de procedimento, dentre os quais Arena destaca: 

(1) A Transparência, não somente tomada como direito de acesso a 
documentos e informações administrativas atinentes aos interesses sociais e 
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que não sejam objeto de segredo público justifi cado, mas diz respeito com um 
verdadeiro modo de ser de uma administração que não se esconde por detrás 
da barreira do segredo (mérito administrativo, matéria interna corporis, etc.), 
compartilhando com a cidadania ativa o patrimônio público, comunicando per 
amministrate insieme.

(2) A Participação Democrática, na qual a cidadania ativa participa 
tanto do processo de discussão dos problemas sociais como diretamente das suas 
soluções, criando possibilidades de respostas inéditas a novas e velhas demandas.

(3) A Simplicidade, tomada aqui como uma postura comportamental do 
Poder Público e mesma da cidadania em face do cotidiano de gerenciamento 
administrativo das demandas comunitárias que, a despeito de complexo, não 
signifi ca impossível de se compreender didaticamente a fi m de viabilizar a 
participação efetiva dos cidadãos. Isto implica novos movimentos destes atores 
sociais, todos na direção de tornar radicalmente amplos os níveis de enten-
dimento cognitivo dos instrumentos e mecanismos de gestão àquelas pessoas 
que estão envolvidas direta ou indiretamente com as demandas sob comento.17

(4) A Autonomia, entendida não como “autonomia di una periferia 
rispetto ad um centro”, mas como autonomia-responsabilidade, tanto no que 
tange à cidadania ativa como à administração, eis que todos os atores sociais 
neste processo não podem perder suas identidades e diferenças, exatamente para 
viabilizar a interlocução política madura que se faz necessária à construção de 
consensos e entendimentos de gestão – mesmo que conjunturais, evitando assim 
com o risco do pensamento único em termos de projetos de vida e de sociedade.18

Tais pressupostos recuperam um dos três critérios de igualdade (formal 
e material) da fi losofi a clássica grega, a saber, o que diz com o “rispetto allá 
possibilità di esprimere il proprio voto argomentato da discorsi”, consoante 
a abalizada refl exão de Vernant19. Tal possibilidade, por sua vez, reconhece 
o indivíduo como resultado e parte constitutiva da comunidade, e não como 
mônada cuja existência se justifi ca e consolidada por si mesma, a partir exata-
mente de sua capacidade de fazer-se entender em face da comunhão de signos 
e pactos semânticos acordados em face de uma vida civilizada em comum.20

A partir de tais pressuspostos de densifi cação material do princípio da 
subsidiariedade horizontal, pode-se exigir de forma mais objetiva que os atos da 
Administração Pública envolvendo a confecção e execução de políticas públicas 
comunitárias levem em conta a necessária participação efi cacial da cidadania 
ativa, haja vista que ocupa um espaço co-constituição daquelas políticas, em 
todos os seus momentos operativos (concepção, deliberação, execução, controle 
e avaliação).21 Por causa disto, estes espaços de participação efetiva não podem 
ser concebidos como presentes e concessões da Administração ou dos poderes 
instituídos, mas só têm sentido se forem o resultado da capacidade também da 
mobilização cívica da cidadania, sob pena de reproduzir novamente relações 
de poder marcadas pelo assistencialismo e clientelismo estatal22.
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Com tal postura, está-se superando um modelo de gestão pública que é 
deveras muito antigo, localizado já na percepção aristocrática de Aristóteles23, 
quando operava com o pressuposto de que “la fi gura del re è una traslazione 
politica della fi gura paterna così come quella del marito è la traduzione fami-
liare dell’uomo di Stato”, afastando a possibilidade de concepção e exercício 
de poder político compartilhado, ao menos em termos massivos de cidadania 
(até porque o autor, em Ética a Nicômaco, apresenta um conceito formal/
procedimental de cidadania mais arejado).24

Quero dizer que a relação democrática entre Poder Público e Socie-
dade não implica facilidades para um ou outro, pelo simples fato de que 
– na maioria das vezes – há diferenças abissais entre projetos e concepções 
de vida, justiça, igualdade, liberdade, etc., fazendo com que cada deman-
da social se apresente como uma batalha no campo político, econômico, 
cultural e ideológico25. Se este cenário vem marcado por tais relações de 
complexidade, ao menos ele se apresenta informado por outros e inéditos 
pressupostos, fomentadores de regras axiológicas e deontológicas compro-
missadas com aquela democracia.

Si passa da un rapporto fra le istituzioni ed i cittadini di tipo 
verticale, bipolare, gerarchico ed unidirezionale ad uno orizzon-
tale, multipolare, paritario e circolare; da un raporto fondato 
sulla separazione e la reciproca diffi denza ad uno fondato sulla 
comunicazione e la leale collaborazione; da um raporto fondato 
sul trasferimento di risorse dal pubblico al privato ad uno in cui 
soggetti pubblici e cittadini mettono in comune le proprie risorse 
per affrontare insieme i problemi di una società sempre più com-
plessa e sempre più diffi cile da amministrare.26

Penso ser importante destacar aqui que não se trata de pensar numa subs-
tituição da administração pública pela capacidade organizacional da sociedade 
civil, tanto em face das demandas burocráticas e operacionais que reclamam 
recursos humanos e institucionais para serem geridas, como em face do algo 
grau de capacitação técnica e de disponibilidade de tempo que envolvem tal 
mister, mas, principalmente, porque esta relação tem de ser pensada a partir da 
lógica de aliança entre sujeitos que possuem – ou devem possuir – objetivos, 
fi nalidades e projetos comuns, e que devem ter, necessariamente, condições 
objetivas e subjetivas de instituírem uma interlocução efi caz nesta direção, 
fundada na autonomia e responsabilidade de cada qual. 

Neste tipo de relação entre Administração e Sociedade Civil, o que a 
viabiliza não é o lugar de poder que cada qual ocupa no tecido social, mas a 
capacidade de comunicação voltada aos necessários consensos negociados que 
vão demarcar e gestar o interesse público geral. Nas palavras de Arena:

L’amminstrazione in questo caso usa la comunicazione, non il 
potere, per convincere i cittadini ad allearsi con essa contro un 
nemico commune, la complessità dei problemi sistemici che 
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devono essere risolti per poter garantire livelli di vita adeguati 
alle esigenze della comunità27.

Já tive oportunidade de referir, em momento anterior, com Habermas28, 
que a deliberação pública, realizada fora do âmbito estatal, constitui a base de 
legitimação para a ação política. Este espaço, ao menos em termos hipotéticos, 
permite a todos os potencialmente envolvidos poder opinar e interagir comu-
nicativamente antes que uma decisão fosse adotada.29

Nesta mesma direção, mais contemporaneamente, autores como James 
Bohman têm dado continuidade a este tipo de debate30, sustentando que a 
deliberação e o consenso seriam termos chaves na hora de defi nir a democracia 
e a política de governo ou de gestão, revelando-se fundamental que as razões 
de Estado e de cada grupo que o compõe, possam resultar convincentes para 
o restante da cidadania, que tradicionalmente não participa de forma direta 
do governo ou da gestão, ao menos no plano executivo ou legislativo do seu 
evolver, sem que, para isto, ninguém seja obrigado a abdicar de suas próprias 
opiniões e concepções de bem. 

Quero dizer, com isto, que é inexorável, para se pensar numa nova relação 
entre Administração Pública e Sociedade, que se trabalhe com novos paradig-
mas superadores daquela lógica binária e cindida administração/administrado, 
ancorados no pressuposto igualmente indispensável de que, num processo 
político-deliberativo de gestão de interesses comunitários, tanto o Estado como 
a Sociedade Civil devem estar abertos à força dos argumentos (lingüísticos, 
simbólicos e fáticos) utilizados no processo de interlocução política cotidiana, 
preparados para deixar de lado seus pontos de vista iniciais.

Isto se impõe, pelo simples fato de que, num sistema de discussão pú-
blica se exige que os interlocutores utilizem discursos que levem em conta a 
dimensão pública de sua inserção e os efeitos multifacetados do seu impacto 
no meio em que interagem. Em outras palavras, a necessidade de alcançar um 
compromisso vinculado aos ditames normativos regulatórios da comunidade 
(a Constituição, por exemplo) – única maneira de atingir racionalmente um 
convívio societal emancipador -, forçaria cada participante a encaminhar suas 
propostas sobre a rubrica de princípios gerais ou considerações políticas que os 
outros pudessem aceitar/discordar31. 

 Esta nova lógica e paradigma administrativo compartilhado, por outro 
lado, pode ter também um efeito transformador das crenças e opiniões dos 
seus participantes32, e assim, podem produzir-se melhores decisões públicas, 
no sentido de serem refratárias das demandas da maior parte quantitativa da 
população atingida. Estou dizendo, com Klaus Günther33, que em um sistema de 
livre expressão, racionalmente fundada, a exposição de múltiplas perspectivas 
oferece um quadro mais completo das conseqüências dos atos sociais, auxiliando 
na construção de melhores normas, melhores leis, melhores políticas públicas, 
etc., ou seja, um processo deliberativo que funcione sob o fundamento da in-
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clusão intersubjetiva dos seus operadores, não precisa negar ou mesmo afastar 
a experiência da representação política, mas ampliá-la a extensões cada vez 
maiores, fazendo com que os resultados políticos de ações cotidianas respondam 
aos desejos e aspirações efetivamente populares e massivas.

E porque isto é assim? Pelo fato de que a deliberação pública, enquanto 
atividade cooperativa que demanda uma pluralidade, e não a nega em nome 
de uma unidade artifi cial e totalitária de pensamento único, tem como meta 
resolver problemas junto com outros que têm perspectivas, preferências e inte-
resses distintos e, em face disto, precisam estar todos envolvidos, ativamente, 
no processo fenomenológico de concretização das respostas às suas demandas.34

Destarte, como já adverti antes, esta gestão pública compartida de que 
estou falando exige um mínimo de condições subjetivas e objetivas dos seus 
interlocutores, sob pena das falas enunciadas e trocadas serem coatadas por 
circunstâncias exógenas e endógenas à comunicação, tais como as insufi ci-
ências formativas e de discernimento dos homens comuns do povo, associada 
com o alto grau de profi ssionalismo e burocratismo das elites dominantes que 
assaltaram o Estado, ou, ainda, dos tecnoburocratas que instrumentalizam 
ideológica e operacionalmente os aparelhos estatais, como mecanismos de 
alcançar projetos muito mais corporativos e individuais do que comunitários 
(como já referimos anteriormente).35

Onde se fi zer ausente a capacidade de manifestação da vontade do cida-
dão como artífi ce de sua própria história, em face de sua insipiência política e 
administrativa material e subjetiva, falecendo-lhe forças e perspectivas sobre 
os termos e possibilidades de gestão que circunvizinha seu cotidiano, só se 
reforçará a situação de anomia societal no âmbito do poder institucionalizado 
e de seu exercício, em todas as suas dimensões (legislativa, executiva e juris-
dicional), fortifi cando, por ato refl exo ou convexo, a situação confortante dos 
encastelados nas hordas do Estado Soberano. Vale aqui a clássica advertência 
de Rousseau, guardas as proporções, no sentido de que:

Quanto all’eguaglianza non bisogna intendere con questo termi-
ne che i gradi di potenza e di recchezza siano assolutamente gli 
stessi; ma che, quanto alla potenza, essa non si traduca mai in 
violenza, e non si eserciti se non in virtù del grado e delle leggi; 
e, quanto alla ricchezza, che nessun cittadino sai tanto ricco da 
poterne comprare un altro, e nessuno tanto povero da essere 
costretto a vendersi.36

Por certo que estas limitações de subsistência e desigualdade social que 
se encontram no Brasil apresentam-se como inibidores reais à comunicação e 
entendimento políticos emancipados, eis que os níveis de dependências primá-
rias da cidadania brasileira fazem com que ela ou não tenha o discernimento 
do cenário político em que se encontra, ou, tendo tal distinção, não consegue 
se portar de acordo com ele, restando muitas vezes subjugada a contingências 
de sobrevivência.
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De qualquer sorte deve-se questionar como tem se concretizado aquela 
capacidade de manifestação da vontade cidadã, enquanto Direito Fundamental, 
em termos de experiência no Brasil? Este é o ponto que passo a abordar.

3 A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO COMPARTIDA NO BRASIL: PRES-
SUPOSTOS E FORMATAÇÕES

Em termos históricos, ao menos no Brasil, é preciso lembrar que a Igre-
ja constituiu espaços muito interessantes de debate e articulação política à 
formatação de diferenciadas formas de participação social junto aos interesses 
comunitários, dentre os quais as chamadas Comunidades Eclesiais de Base, em 
áreas urbanas e rurais, atingindo um número seguramente superior a 50.000 na 
década de 1990. A expressão “comunidade de base” começou a aparecer em 
documentos do episcopado a partir da Segunda metade dos anos 60. É certo, 
porém, que suas origens estão no Concílio Vaticano II, a partir do qual a Igreja se 
preocupou com uma ação evangelizadora mais ampla e mais intensa, alargando 
as possibilidades de participação dos leigos. Essa orientação foi consagrada na 
reunião do episcopado latino-americano (CELAM) realizada em Medellin, em 
1968, em cujas conclusões se consignou expressamente a defesa dos direitos 
dos pobres e oprimidos e se defi niram as comunidades eclesiais de base como 
primeiro e fundamental núcleo eclesial, célula inicial da estruturação eclesial, 
foco de evangelização e fator primordial de promoção humana e desenvolvi-
mento. Cada CEB agrega cerca de cinqüenta indivíduos de ambos os sexos e de 
diversas faixas etárias que se reúnem em função do fator vizinhança. Normal-
mente a estruturação começa pela organização de pequenos grupos, estimulados 
por agentes de pastoral (padres, irmãos, líderes de outras comunidades), que 
discutem problemas de família, desentendimento entre pais e fi lhos, educação 
dos fi lhos, falta de dinheiro e, especialmente, problemas comuns dos fi éis da 
paróquia, como lixo, água encanada, favelas, transportes coletivos, etc. Algu-
mas CEBs mais avançadas chegaram a alcançar que a reivindicação de seus 
direitos é apenas um passo, que não afeta nem abala as estruturas sociais que 
determinam as carências percebidas. Numa refl exão mais profunda chega-se à 
percepção da necessidade da construção de uma sociedade mais igualística e 
mais justa, liberta das injustiças inerentes ao capitalismo. Isto foi traduzido na 
mensagem dos bispos reunidos na CELAM de Puebla, em 1979. Aqueles seto-
res eclesiásticos comprometidos com os pobres encontram na experiência das 
CEBs o lugar deste compromisso, que redunda no exercício e no aprendizado 
de práticas embrionárias de participação democrática. Essas práticas incluem 
a discussão em grupo, o treino da fala, o domínio de auditórios maiores (por 
ocasião dos encontros em nível arquidiocesano, por exemplo), o exercício da 
escrita, o manuseio de mimeógrafos e outros modestos veículos de comunicação, 
a prática reiterada do voto para toda e qualquer decisão.37

A despeito de tais características informadoras dos novos movimentos 
sociais38, ao menos em suas vertentes primeiras, é verdade que, muitas vezes, não 
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apresentaram um potencial transformador, na medida em que não conseguiram 
transcender a dimensão específi ca de suas demandas para um contexto mais 
amplo39. De qualquer sorte, estes movimentos podem e devem ser pensados 
como processos abertos de ação social e política, sujeitos a contradições internas 
e pautados por uma composição heterogênea que potencializa a emergência 
de diferentes formas de ação coletiva e de interação e/ou negação em face do 
Estado. Segundo Rodrigues, até meados dos anos 90:

As organizações da sociedade civil sem fi ns lucrativos tiveram quase 
sempre papel marginal, vistas ou como forma de assistencialismo e caridade, 
associada sobretudo à religião, ou como forma de movimento político, asso-
ciada a ONGs, ou, ainda, de defesa de interesses corporativos, relacionada a 
sindicatos e associações 40.

É inegável reconhecer, pois, que a lógica de funcionamento desses 
movimentos, se antes era fomentada pela ausência de governo e de políticas 
gerenciais de interesses coletivos, agora, mesmo tendo-se revitalizado a Ad-
ministração Pública – em alguns países - como gestora desses interesses, ainda 
assim os movimentos se mantém com uma prática de reivindicação e por vezes 
de contestação do poder instituído, eis que o aprendizado forjado na sua história 
fez valorar a importância da participação na construção de seu cotidiano41.

Por outro lado, também se revela inexorável o impacto institucional que 
os movimentos sociais causam à democratização das relações sociais. Como 
assevera Jacob:

Diversos estudos destacam o fato de os movimentos estarem 
desafi ando as práticas políticas tradicionais, propondo novas 
alternativas de comportamentos políticos. Se, de fato, isto ocor-
re, principalmente a partir do momento em que os movimentos 
sociais urbanos chamam a atenção para temas tais como a par-
ticipação popular, as demandas sociais e a identidade popular, o 
seu impacto institucional e o seu potencial transformador de-
pendem não apenas de um reconhecimento de sua legitimidade, 
mas de uma avaliação dessa legitimidade, que é medida por sua 
capacidade de respeitar e promover os direitos que a população 
está se atribuindo.42

Este universo composto por associações, organizações não governamen-
tais, sem fi ns lucrativos e de voluntariado, dedicadas a distintos campos de 
atuação, legalizadas sob diferentes formas jurídicas e diferentes mecanismos de 
fi nanciamento, com distintas origens e igualmente diversas tendências ideo-
lógicas, conforma um quadro heterogêneo e complexo, próprio da sociedade 
contemporânea. Em face disso, suas existências não se enquadram num sistema 
fechado e auto-sufi ciente de normatividade e jurisdicidade. Pelo contrário, as 
estreitas relações destas organizações com a sociedade são uma de suas carac-
terísticas principais das mais apreciadas e defendidas. Nesta rede de relações 
sociais deve-se sublinhar a crescente importância do Estado, estabelecida por 
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meio de mecanismos como as parcerias, o fi nanciamento compartilhado, a 
regulamentação e o ordenamento jurídico. Ou seja, o Estado não precisa estar 
perdendo o controle ou o poder que o caracteriza, mas pode/deve tão-somente 
reconfi gurar seu perfi l e signifi cado em face de uma decisão que lhe é consti-
tutiva, a saber, a da soberania popular articulada em termos de representação 
não necessariamente institucional. 

Em termos de experiência e mesmo nomenclatura estrangeira, pode-se 
citar aqui as possibilidades de articulação social advinda de um movimento 
político nominado de setor, alternativo ao Estado (primeiro setor), Merca-
do (segundo setor), que é a Sociedade (terceiro setor), conforme se vê na 
história mais recente de alguns países europeus e mesmo dos Estados Unidos 
da América.43

Este campo do Terceiro Setor não é, também, homogêneo, a não ser 
pelo fato de incluir uma grande variedade de organizações com características 
distintas como as Associações de Moradores, os Grêmios, as Associações de 
Pais, as organizações benefi centes e as Organizações Não Governamentais, 
entre outras. Com o intuito de compreender melhor as características comuns 
e diferenciadas dessas organizações formadoras do chamado Terceiro Setor é 
que a literatura especializada faz uso de numerosas tipologias que, de acordo 
com o aspecto que é posto em destaque, categoriza as organizações conforme 
os propósitos da análise44.

Todas as nomenclaturas sinalizadas evidenciam o mesmo fenômeno, a 
saber, a capacidade da sociedade civil alcançar um grau de articulação e ação 
política capaz de propor uma interlocução efi caz com o poder instituído e o 
mercado, perseguindo sempre a maximização da sua qualidade de vida e de suas 
prerrogativas fundamentais.

No destaque apropriado de Céli Pinto, podemos notar que nas últimas 
três décadas o Brasil, em particular, tem experimentado um processo de amadu-
recimento da sociedade civil, eis que nunca tantos grupos e vontades coletivas 
e associativas foram tão manifestadas como neste período. Neste sentido, a 
organização da sociedade civil pode ser pensada como a: 

[...] expressão do transbordamento do campo político, quer pela 
robustez da sociedade quer pelo raquitismo do campo político 
(leia-se aqui partidos),de qualquer forma a construção de discursos 
reinvidicatórios através de canais de participação alternativos às 
instituições representativas indicam, sem dúvida, a existência de 
um fenômeno novo a ser considerado45.

Enquanto organização constituída pela vontade política dos seus atores, 
os movimentos sociais representativos das relações societais contam hoje no 
Brasil com um marco regulatório que fomenta suas existências e desenvolvi-
mento, temas que passo a abordar agora.
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4 MARCOS REGULATÓRIOS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO 
BRASIL

Na defi nição dos movimentos sociais em suas múltiplas formas no Brasil, 
fi gura, em primeiro plano, sua pressuposta independência frente aos poderes 
instituídos. No entanto, estes movimentos não podem prescindir absoluta-
mente dos governos para realizar algumas ações, até em face da natureza dos 
interesses que as identifi cam – especifi camente públicas. Assim é que, por um 
lado, há uma preocupação em constituir um marco normativo que  determina 
o modelo organizacional, operacional, jurídico e fi scal pelo quais devem guiar-
-se. Por outro lado, está o problema das relações institucionais (nacionais ou 
internacionais), e a política geral do país a respeito, por exemplo, do aporte de 
recursos por parte de organismos nacionais e internacionais, e as ingerências 
exteriores nas questões nacionais.

A relação institucional entre as administrações públicas e as organizações 
sociais varia muito segundo o contexto de cada época e país. Entre os países 
europeus, as diferenças são marcantes e vai desde uma patente debilidade no 
ordenamento jurídico específi co até à regulamentação específi ca consolidada46. 

Para Paulo Modesto47, por exemplo, as organizações sociais representam 
uma forma de parceria do Estado com as instituições privadas de fi ns públicos 
(perspectiva ex parte principe) ou, sob outro ângulo, uma forma de participação 
popular na gestão administrativa (perspectiva ex parte populi). 

Na mesma direção, refere o autor que, no aspecto da parceria, as organiza-
ções sociais defi nem-se como instituições do terceiro setor (pessoas privadas de 
fi ns públicos, sem fi nalidade lucrativa, constituídas voluntariamente por parti-
culares, auxiliares do Estado na persecução de atividades de relevante interesse 
coletivo), pois possuem o mesmo substrato material e formal das tradicionais 
pessoas jurídicas privadas de utilidade pública, com a diferença fundamental de 
possuirem um título jurídico especial, conferido pelo Poder Público, em vista 
do atendimento de requisitos gerais de constituição e funcionamento previstos 
expressamente em lei48. 

No Brasil, recentemente, foram aprovadas a Lei nº9.637/1998, que 
regulamenta matéria atinente às organizações sociais, e a Lei nº9.790/99, que 
normatiza, de forma mais pontual, as relações entre Estado e as organizações 
sociais, fl exibilizando o acesso destas aos recursos públicos, desde que assumam 
a condição de organizações da Sociedade Civil de Interesse Público/Oscip; mais 
a Lei 9.608/98, denominada Lei do Voluntariado49. 

Pelos termos da Lei nº9.637/98, as organizações sociais são conceitua-
das como entidades privadas – pessoas jurídicas de direito privado – sem fi ns 
lucrativos, destinadas ao exercício de atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científi ca, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde. A partir desta conceituação, o Poder Público, 
em nosso entender, desde que solicitado, deve - e não pode - qualifi car como 
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tais as organizações que se enquadrarem em tal tipifi cação, pena de, aceita a 
facultatividade da qualifi cação por parte do Estado50, criarmos uma séria pos-
sibilidade de arbitrariedades e favoritismos corporativos aos amigos do poder 
que desejarem constituir uma entidade com tal perfi l.

Veja-se que, ainda demanda a lei que o pretendente à qualifi cação 
atenda os seguintes requisitos constitutivos: (a)comprove o registro de seu ato 
constitutivo, dispondo sobre os requisitos previstos no artigo 2º, entre os quais, 
a natureza social de seus objetivos, fi nalidade não lucrativa, obrigando-se a in-
vestir o excedente fi nanceiro no desenvolvimento das próprias atividades; (b)
preveja a existência de um conselho de administração51 e uma diretoria52; (c) 
o Poder Público e a comunidade deverão estar representados nessas entidades, 
cujos membros serão de notória capacidade profi ssional e idoneidade moral.

O conselho de administração exigido pela lei supracitada (art.4º) tem 
um amplo leque de ações e responsabilidades, dentre ais quais: aprovar a pro-
posta orçamentária e o programa de investimentos da organização, bem como 
o contrato de gestão (art.5º) entre o Poder Público e a organização social, para 
a formação de parceria, com o objetivo de fomentar a execução de atividades 
correspondentes às suas áreas de atuação; este contrato deverá ser aprovado 
pelo Conselho de Administração e submetido ao Ministro de Estado ou à 
autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada, obser-
vados os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e 
economicidade (art.7º)53. Ao largo disso, demanda a norma que esses contratos 
disponham sobre a especifi cação do programa de trabalho e estipulação dos 
limites e critérios para a despesa com remuneração e vantagens dos dirigentes 
e empregados.

Em termos de fomento à constituição e desenvolvimento das organi-
zações sociais, a Lei nº9.637/98 elenca uma série de prerrogativas, dentre as 
quais: (1) podem ter destinadas ao seu favor recursos orçamentários e bens 
públicos necessários à execução do contrato de gestão (e de acordo com seu 
cronograma de desembolso) – por óbvio que respeitado o plexo orçamentário 
existente, e bens públicos; (2) tal disposição de recursos e bens tem dispensada 
a prévia licitação, mediante permissão de uso, de acordo com cláusula expressa 
no contrato de gestão; (3) podem ter servidores públicos cedidos pelo poder 
público para o desenvolvimento de suas atividades, com ônus ao cedente54.

Em nome da transparência das suas atividades e do seu controle público, 
as organizações sociais se obrigam (nos termos do art.17, da Lei sob comento), 
a partir da assinatura do contrato de gestão, em noventa dias, a publicar o 
regulamento que enuncia os procedimentos que vai utilizar à contratação de 
obras e serviços, compras e emprego de recursos provenientes do Poder Pú-
blico, pena de ver comprometido o próprio contrato. Esta publicação, salvo 
melhor juízo, deve se dar a fi m de garantir um âmbito de publicidade atinente 
ao interesse e patrimônio público envolvidos, adotando-se como critério de 
veículo de publicação o mesmo da Lei de Licitações.
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Em meu sentir, quando a Lei, em seu art.20, estabelece que será criado 
o programa nacional de publicização social, com o fi to de estabelecer critérios 
e diretrizes à qualifi cação de organizações sociais, a fi m de absorção de ativida-
des desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos que atuem nas áreas agora 
próprias das organizações, o faz mal, eis que, primeiro, estabelece como instru-
mento de decisão desta matéria o Decreto do Poder Executivo, enclausurando 
um tema dessa complexidade ao convencimento do Presidente da República, 
e impedindo o Parlamento de refl etir maturadamente sobre ela; segundo, não 
prevê a participação das organizações e mesmo de segmentos sociais interessados 
para discutir tais critérios.

Estes entes deverão, obrigatoriamente, prestar contas ao Tribunal de 
Contas, nos termos do parágrafo único do art. 70, da Constituição Federal. 
Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é pessoa legítima 
para denunciar irregularidades ou ilegalidade perante o TCU, aplicando-se, 
no que couber, aos Tribunais de Contas dos Estados e do DF, e aos Tribunais 
de Contas e Conselhos de Contas dos Municípios. Todavia, pensamos que a 
própria Lei deveria ter previsto formas mais incisivas de controle e prestação 
de contas, como talvez a do acompanhamento do Ministério Público de suas 
contas e gestão, dada a importância dos compromissos e responsabilidades que 
são outorgados às organizações sociais.

Com o advento da Lei federal nº9.790, de 23 de março de 1999, teve-
-se um detalhamento muito importante sobre o tema das organizações sociais, 
agora denominadas de organizações da sociedade civil de interesse público sem fi ns 
lucrativos55. Estas organizações são defi nidas em termos de suas fi nalidades, a 
saber (art.3º): promoção da assistência social; promoção da cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educa-
ção, observando-se a forma complementar de participação das organizações de 
que trata esta Lei; promoção gratuita da saúde, observando-se a forma com-
plementar de participação das organizações de que trata esta Lei; promoção 
da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do 
meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 
voluntariado; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 
pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e 
de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção 
de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar; promoção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de informações e conhecimentos técnicos e científi cos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo.

Ademais, de forma bastante pontual, em seu art.2º, a lei veda a condi-
ção de organizações sociais dessa natureza às seguintes pessoas jurídicas: I - as 
sociedades comerciais; II - os sindicatos, as associações de classe ou de represen-
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tação de categoria profi ssional; III - as instituições religiosas ou voltadas para a 
disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 
IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; V - 
as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a 
um círculo restrito de associados ou sócios; VI - as entidades e empresas que 
comercializam planos de saúde e assemelhados; VII - as instituições hospitalares 
privadas não gratuitas e suas mantenedoras; VIII - as escolas privadas dedicadas 
ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; IX - as organizações sociais; 
X - as cooperativas; XI - as fundações públicas; XII - as fundações, sociedades 
civis ou associações de direito privado, criadas por órgão público ou por fun-
dações públicas; XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo 
de vinculação com o sistema fi nanceiro nacional a que se refere o art. 192 da 
Constituição Federal56. 

Vai mais longe ainda a Lei quando disciplina, em seu art.4º, cláusulas 
mínimas que devem conter os estatutos dessas organizações, descendo a minú-
cias interventivas, tais como: (1) a adoção de práticas de gestão administrativa, 
necessárias e sufi cientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo 
processo decisório;(2) as normas de prestação de contas a serem observadas 
pela entidade, que determinarão, no mínimo: a) a observância dos princípios 
fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade;b) 
que se dê publicidade por qualquer meio efi caz, no encerramento do exercício 
fi scal, ao relatório de atividades e das demonstrações fi nanceiras da entidade, 
incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, 
colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; c) a realização 
de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto 
em regulamento; d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem 
pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70, da Constituição 
Federal.

Ao lado dessas questões, também exige a Lei comentada que os estatutos 
prevejam a observância dos princípios constitucionais insculpidos no art.37, 
caput, da CF/88; a existência de conselho fi scal ou órgão equivalente; o repasse 
do patrimônio57, em caso de dissolução ou perda da caracterização de organi-
zação58, para outra entidade com tal caracterização, preferencialmente com o 
mesmo objeto social.

Preenchidos todos esses requisitos, o interessado poderá requerer ao 
Ministério da Justiça a qualifi cação instituída pela Lei.

O mecanismo jurídico que a Lei regulamenta para que as organizações 
sociais descritas por ela possam desenvolver atividades de natureza pública, re-
passadas pelo Estado, vem nominado de termo de parceria (art.9º), identifi cado 
como o instrumento passível de ser fi rmado entre o Poder Público e as entidades 
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qualifi cadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado 
à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução 
das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

O referido termo apresenta algumas cláusulas necessárias, descritas 
no art. 10, parágrafo 2º, a saber: a do objeto, que conterá a especifi cação do 
programa de trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público; a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e 
os respectivos prazos de execução ou cronograma; a de previsão expressa dos 
critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de resultado; a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas 
em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas 
pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal 
a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a 
seus diretores, empregados e consultores; a que estabelece as obrigações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de apresentar ao Poder 
Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do 
Termo de Parceria, contendo comparativo específi co das metas propostas com 
os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e 
receitas efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no 
inciso IV; a de publicação, na imprensa ofi cial do Município, do Estado ou da 
União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e 
a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo 
de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e fi nanceira, conforme 
modelo simplifi cado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados 
principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação 
dos recursos previstos no Termo de Parceria.

Em termos de execução do objeto do termo de parceria, resta claro na 
Lei (art.11) o necessário acompanhamento e fi scalização prévia e intercorrente 
no âmbito dos atos de gestão e execução das competências previstas, e não a 
insufi ciente prestação de contas posterior, o que amplia a possibilidade efi ca-
cial do controle e gestão do interesse público levado à cabo pela organização, 
fazendo menção explícita à competência solidária para o monitoramento 
permanente do andamento do termo dos nominados Conselhos de Políticas 
Públicas envolvidos. Na mesma direção, o §3º, do art.11, da Lei, faz menção 
a outras formas de controle da execução do termo, os chamados mecanismos 
de controle social previstos na legislação.

Aqui, aliás, convém explorar um pouco os signifi cados dessa fi gura inti-
tulada de Conselho de Políticas Públicas, sua concepção, natureza, fi nalidades, 
competências, constituição, etc. Nesse sentido, podemos fazer uma analogia, 
no que tange aos conselhos de políticas públicas, com a forma de organização 
e mesmo concepção dos Conselhos Municipais (ou Estaduais), que operam 
no âmbito da gestão pública com os poderes instituídos59. Tais instituições são 
concebidas a partir da idéia de co-gestão da cidadania em temas que lhe dizem 



328 n. 15 -  2013

Rogério Gesta Leal | Matheus Felipe de Castro

respeito, com intuito de participar efetivamente do processo de formação de 
políticas públicas e suas execuções.60

Aqueles responsáveis pela fi scalização do termo de parceria estão obri-
gados a denunciar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas qualquer 
irregularidade ou ilegalidade cometida na utilização dos recursos ou bens de 
origem pública pela organização parceira, sob pena de responsabilidade solidária, 
nos termos do art.12 da Lei.61

Da mesma forma que a Lei das organizações sociais (Lei nº9.637/98), a 
presente Lei está a exigir que a organização parceira publique, no prazo máxi-
mo de trinta dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento 
próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras 
e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do 
Poder Público, nos termos de seu art.14.

Dada a novidade do instituto, a norma está permitindo que as já exis-
tentes organizações jurídicas de direito privado sem fi ns lucrativos, com base 
nos instrumentos normativos anteriores ao novo estatuto, possam qualifi car-se 
pelos termos ora comentados, desde – é claro -  que atendidas as exigências 
anteriormente referidas.

A despeito de toda a natureza pública destas organizações, notabiliza-
das pela sua constituição societal, importa lembrar que sua natureza jurídica 
é inexoravelmente de direito privado, não se confundindo -  como já se disse 
antes – com as atividades descentralizadas do próprio Estado, através das suas 
autarquias ou paraestatais. Assim, elas não possuem qualquer tipo de privilégios 
ou prerrogativas pertinentes às pessoas de direito público, sejam processuais ou 
de autoridade; da mesma forma, não se expõem à tutela policialesca do Estado, 
respondendo tão-somente pela execução das atividades pactuadas e pela regular 
aplicação dos recursos públicos outorgados.

É interessante o registro feito por Díez e Yañez, quando lembram que, 
sujeitas às exigências das subvenções públicas para a execução dos projetos, 
as organizações sociais sob comento começam “a funcionar como empresas e 
intermediários fi nanceiros, o que signifi ca que, ao tempo em que contam com 
um importante número de voluntários, necessitam de pessoal fi xo e especiali-
zado que obtenha seus salários dos projetos aprovados” 62. Em outras palavras, a 
burocratização dessas organizações sociais, por vezes, faz aumentar os custos de 
pessoal, de infra-estrutura e comunicação, junto aos de marketing e arrecadação 
de fundos, igualando-as em diversos níveis às demais pessoas jurídicas de direito 
privado e até público que estão no mercado há mais tempo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema esboçado neste ensaio se apresenta tão-somente como uma ten-
tativa de problematizar, dentre outros temas conexos, diretamente a questão da 
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Democracia contemporânea e suas formas de densifi cação na vida das pessoas 
comuns, efetivamente as que são mais alvo do que sujeitos de governo e de 
gestão pública. Nesse particular, destaca-se em especial as possibilidades de par-
ticipação da sociedade civil no exercício do poder político que, até agora, esteve 
centrado fundamentalmente na órbita dos poderes instituídos do Estado, em 
sua forma mais clássica e moderna (Poder Executivo, Judiciário e Legislativo).

Os índices de artifi cialidade e distanciamento com que aquele Estado 
Moderno manteve-se em face da sociedade administrada, no âmbito da Admi-
nistração Pública, foram fortes sufi cientes para dar causa a profundas crises de 
legitimidade, identidade e efi cácia dos lugares tradicionais de gestão do espaço 
público, gerando uma conseqüente reação societal, tanto individual como 
coletiva, algumas mais passivas, outras mais ativas e de mobilização intensa 
(lícitas e ilícitas – como vimos), todas visando ou a satisfação de suas demandas 
localizadas e fragmentas, ou mudanças estruturais na forma de organização e 
exercício daquele poder político63.

Diante de um quadro muitas vezes de desrespeito por parte dos governan-
tes em face dos governados, foi-se construindo ao longo das últimas décadas a 
perspectiva de que os governos e gestores públicos efetivamente democráticos 
são aqueles que buscam garantir um alto nível de engajamento e participação 
cívica nas ações de constituição de políticas públicas e de atendimento de 
demandas prioritárias comunitárias – eliminando os resultados negativos do 
controle social, que surgem onde os níveis de participação são baixos ou quase 
inexistentes. Todavia, para que se garanta este novo padrão de governo/gover-
nante/governado, mister é que sejam fomentados outros valores e princípios 
informativos de organização coletiva.

Estou falando, por certo, de um novo modelo de democracia, mais in-
terlocucional e comunicativa, fundada numa ética discursiva que estabelece 
a justifi cação das normas de conduta da vida dos cidadãos e do Estado a partir 
do acordo racional daqueles que estão sujeitos a elas, eis que o igual respeito 
pelos indivíduos se refl ete na liberdade de cada participante para admitir ou 
rechaçar razões oferecidas por via de justifi cação, enquanto que o interesse 
pelo bem comum funda-se no sentido de exigir que cada participante leve em 
consideração as necessidades, interesses e sentimentos de todos os demais e 
lhes conceda igual peso que aos seus próprios64.

O poder público deve, levando em conta os novos agentes sociais que 
interagem no cenário público (cada vez mais amplo e includente), que a idéia 
de poder público e administração pública estão diluídos numa nova correlação 
de forças, cujos interlocutores são migratórios e polifônicos, desde os tradicionais 
sujeitos/mecanismos de democracia representativa (parlamento, executivo e 
judiciário, voto, partidos políticos), como os novos sujeitos de organização e 
pressão sociais (ongs, associações civis, movimentos sociais não-institucionais, 
etc. ), formando cenários que não mais se adaptam às formas de controle ou 
coação estatais (polícia, exército e ordens judiciais), mas que demandam uma 
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lógica do entendimento e comunicação o menos coatada possível.

Em síntese, a ação social enquanto participação popular na administração 
dos interesses públicos no Brasil, a partir da edição dos marcos regulatórios 
que analisei, deixa de ser retórica eleitoral e passa a fi gurar como condição de 
possibilidade governamental e possibilidade efetiva de exercício do Direito 
Fundamental de Participação da Cidadania Ativa, sob pena da anomia institu-
cional em face do seu descrédito e a agudização dos fl agelos e exclusões sociais.
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cação, a saúde, os bens culturais, as relações de mercado, infra-estrutura, etc. Na literatura americana, 
este teme ressurge com força em especial no âmbito dos Direitos Sociais, chamando a cidadania para 
assumir sua quota-parte das promessas constitucionais. Vai nesta direção a dicção de SUNSTEIN, Cass R. 
Social and Economic Rights? Lessons from South Africa. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/paper.
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para a mantença do segredo-poder que os imuniza de controle e da descentralização do político, opor-
tunizando assaltos às funções estatais para a defesa de interesses corporativos e privados. Tratei disto no 
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Acesso em: 02 abr. 2007. Deste mesmo autor, ver o texto GENRO, Tarso. 21 Teses para a Criação de 
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23  ARISTÓTELES. Politica. Nápoles: Einaudi, 2000, I, 1254a.
24  Abordei de forma mais aprofundada esta questão em meu livro LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: 

cidadania e poder político na modernidade. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
25  Vale lembrar a lição de SANCTIS, Francesco M. de. Stato e Diritti: elementi introduttivi per il corso di fi losofi a 

del diritto. Roma: Bulzoni, 2005, p.09, quando assevera que Soltanto per enti ideali come quelli della logica 
l’eguaglianza signifi ca anche identità. Nella realtà empirica è, invece, necessario, appunto, scegliere o formularei l 
critério in base al quale due o più enti distinti, e per certi aspetti anche diversi, possano defi nirsi eguali. A própria 
fi losofi a platônica menos metafísica reconhece que è necessario determinare la convivenza politica secondo un 
principio di eguaglianza fondato su un equilibrio tra diseguali. In Platão, Leggi. V.743,c. Roma: Giuffrè, 1990.

26  ARANA, 2006,  op.cit., p. 29.
27  Idem, p. 34. Adverte o autor, com propriedade, que ...convincere si scrive così: com-vincere, si capisce meglio 

che l’obiettivo dell’amministrazione condivisa è appunto quello di vincere insieme contro un nemico comune.
28  LEAL, Rogério Gesta. Estado, Administração Pública e Sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
29  HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1988, p. 39. No mesmo sentido Ingo Sarlet lembra que a positivação e a garantia do efetivo exercício de 
direitos políticos (no sentido de direitos de participação e conformação do status político) podem ser considerados 
o fundamento funcional da ordem democrática. In SARLET, Ingo. A Efi cácia dos Direitos Fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.73.
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30  BOHMAN, James. Public Deliberation: Pluralism, Complexity, and Democracy. Boston: Madinson, 
2002, p. 13. Fazendo um contraponto a meu sentir correto a esta questão, MOUFFE, Chantal. The De-
mocratic Paradox. New York: Verso, 2000, p.104, adverte que every consensus exists as a temporary result 
of a provisional hegemony, as a stabilization of power, and that it always entails some form of exclusion. Em face 
disto, resulta claro que the ideas that power could be dissolved through a rational debate and that legitimacy could 
be based on pure rationality are illusions which can endanger democratic institutions. Registro que concordo 
parcialmente com as razões de Mouffe, afastando-me de sua tese de que what the deliberative-democracy 
model is denying is the dimension of undecidability and the ineradicability of antagonism which are constitutive 
of the political.

31  Como quer COOKE, Maeve. Language and reason: a study of Haberma´s pragmatics. Cambridge: MIT, 
2000, p.82. Na mesma diração, o texto de MENDIETA, Manuel Villoria. La modernización de la ad-
ministración como instrumento al servicio de la democracia. Madrid: Ministeriio de Administraciones 
Públicas – MAP, 2004.

32  Pode-se citar aqui, de forma exemplifi cativa e guardadas as proporções, do depoimento do orçamento 
participativo em Porto Alegre, eis que ele operou mudanças na credibilidade e mesmo na concepção 
negativa de poder público historicamente construído pelo país. Ver o trabalho de GENRO, Tarso & 
SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo. A experiência de Porto Alegre. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 1997. Igualmente ver o texto de HABERMAS, Jürgen. On the pragmatics of social 
interaction. Cambridge: MIT, 2002, p.23 e ss.

33  GÜNTHER, Klaus. The sense of appropriateness: aplication discourses in morality and law. New York: 
State University of New York, 1999, p.217.

34  Ver neste sentido o texto de AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil:além da dicotomia Estado-Mercado. 
In AVRITZER, Leonardo (org.). Sociedade Civil e Democratização. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 
52. Este ponto é central na divergência com o pensamento de MOUFFE, Chantal. The Democratic 
Paradox. op.cit., sustentando que a Teoria da Democracia Deliberativa e Argumentativa de Habermas 
estaria negando a diferença e o pluralismo axiológico das sociedades complexas, eis que pretenderia 
solver isto em um consenso unifi cador, quando, na verdade, o que pretende o autor alemão é exatamente 
encontrar pontos de convivência racional entre eles, em prol de todos.

35  LEAL, 2006, op. cit., p. 63. Em outras palavras, estou dizendo que é necessário o Estado exercer o poder 
político mediante uma ação combinada com a sociedade civil, fortalecendo o que se pode chamar de 
accountability ter eles, gerando uma obrigação de prestar contas e assumir responsabilidades perante os 
cidadãos imposta àqueles que detêm o poder de Estado. A idéia de controle social pertence ao campo 
da acountability, uma forma de cheks and balances presente nas dimensões de controle democrático. É 
inovadora, pois propõe a participação imediata da sociedade no controle do Estado, ao invés da forma 
mediata preconizada pela democracia representativa. Ver, na direção de uma revisão dos posicionamentos 
da esquerda neste sentido, o texto de GENRO, Tarso. Esquerda em Processo. Rio de Janeiro: Vozes, 
2004.

36  ROUSSEAU, Jean Jacques. Il Contratto Sociale. II, XI. Milano: Giuffrè, 2000, p. 52. É tão pertinente 
esta observação de Rousseau que as matrizes liberais do Oitocentos, vai opor-se radicalmente ao valor 
igualdade, opondo-lhe, como se fosse possível tratá-los assim, o da igualdade. Neste sentido o texto de 
COSTA, Pietro. Cittadinanza. Roma: Laterza, 2006, p.86, advertindo para o fato de que l’eguaglianza, 
infatti, se sviluppata coerentemente a livelo istitutizonale, avrebbe prodotto tutti i mali da cui la dottrina costi-
tuzionale liberale voleva immunizzare la società moderna: democrazia política e anarchia, sovranità del popolo 
e tirannia della maggioranza, dispotismo rivoluzionario e stagnazione del progresso. Na verdade, Democracia 
aqui vai signifi car um duplice ritorno alla natura – eguaglianza nei diritti civili, ineguaglianza nei diritti politici 
– che solo la storia e il progresso della civilità possono effettuare.

37  Souza, L.A.G. Centralização ou pluralidade? O caminho criativo das CEBs. Mutações sociais, Rio de 
Janeiro, n. 1, julho-setembro de 2002, p.41. Ver também o texto de Pierrucci, AugustoF.; Prandi, Ricardo. 
A realidade social das religiões no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. 

38  Considerados assim em face de sua diversidade e heterogeneidade , formadores que são de uma identidade 
sociocultural, confi gurando a formação de uma nova cultura política, ativa e damasiadamente crítica.

39  Ver o texto de NISBET, Robert. Citizenship: two traditions. In Social Research, v.41/4. New York: Balsor 
& Taimble, 2002, pgs.612-637.

40  RODRIGUES, M. C. P. Demandas sociais versus crise de fi nanciamento: o papel do terceiro setor no 
Brasil. Rio de Janeiro: Revista de Administração Pública, v.32(5):25-67, set./out., 1998, p. 33.
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41  Esclarece CARVALHO, Cristina Amélia Pereira de. Preservar a identidade e buscar padrões de 
e  ciência: questões complementares ou contraditórias nas organizações governamentais.(Inédito, cópia 
xerográfi ca): As entidades sem  ns lucrativos, as organizações de voluntariado (que utilizam trabalho 
voluntário), as organizações não governamentais/ONG ou qualquer outra forma de organização gestada 
nos Novos Movimentos Sociais/NMS e situada na amálgama que é o Terceiro Setor, convivem sob uma 
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momento histórico de um país que, por de  nição, será diferente de qualquer outro cenário geográ  co 
e temporal.

42  JACOB, op.cit., p. 17. Ver também , na perspectiva da ampliação da capacidade organizacional da 
sociedade civil, o texto de JAMES, Eduard. Economic Theories of Nonprofi t Sector: a Comparative 
Perspective. In H. K. Anheier, W. Seibel (Eds.) The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofi t 
Organizations. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1998.

43  Tem-se nos Estados Unidos o país líder em termos de desenvolvimento do Terceiro Setor – ainda que 
este seja um setor com características diferentes do que aqui se considera. Conforme HEIDER, Donald. 
Panorámica del Sector sin Ánimo de Lucro en USA. Documento de trabalho (fotocopiado). Primer 
Encuentro sobre Entidades Sin Ánimo de Lucro. Seminarios del IESE. Madrid, 1997.

44 Neste sentido é importante o trabalho de OFFE, Clauss. Refl exiones sobre la Autotransformación Insti-
tucional de la Actividad Política de los Movimientos: Modelo Provisional Según Estadios, in R. J. Dalton, 
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ABSTRACT

This study addresses the issue of Fundamental Right 
of Social Participation in Brazilian politics from the 
recognition of the legitimacy that hold the new social 
movements as political and legal actors in the societal 
fabric as well as exploring the possibilities of dialogue 
also political and legal to be operationalized from such 
recognition. To this end, the authors have drawn on 
national and foreign bibliography, critical theoretical 
framework and deductive method of analysis. 
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A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO PRESO PROVISÓRIO 

EM FACE DO EXCESSO MIDIÁTICO 

Sidney Soares Filho*

Camila Figueiredo Oliveira Gonçalves**

Introdução. 1 O Direito de Imagem. 1.1  Conceito e características do direito 
de personalidade. 1.2 Direito de imagem e suas peculiaridades. 2 A liberdade de 
imprensa. 3 A presunção de inocência do preso provisório em face do excesso do 
exercício da liberdade de imprensa. 3.1 A presunção de inocência e as possíveis 
repercussões da violação do seu direito de imagem. 3.2 Medidas para evitar a 
exposição da imagem do preso no Estado do Ceará. Conclusão. Referências.

RESUMO

O presente trabalho aborda o direito de imagem do preso 
provisório frente à liberdade de imprensa. Sabe-se que este 
direito é consequência do direito constitucional da liberdade 
de manifestação de pensamento assegurado no art. 5º,  IV, 
da Constituição Federal. Assim, os jurisdicionados possuem 
o direito de informar e de ser informado, inclusive sobre os 
eventuais delitos cometidos e sua respectiva autoria. Ocorre 
que é também garantida pelo texto constitucional (art. 5º, V 
e X, CF/88) o direito de imagem, assegurando aos indivíduos, 
salvo em casos excepcionais, a não divulgação de seus atributos 
físicos sem que haja autorização. O preso provisório, indivíduo 
segregado por interesse processual, e não em virtude de uma 
condenação criminal com trânsito em julgado, além de ter 
este direito de imagem, é tutelado também pela presunção de 
inocência (art. 5º, LVII, CF/88). Entretanto, observa-se que, 
no exercício da liberdade de imprensa, algumas vezes ocorre 
excessos midiáticos, os quais, além de terem a ampla possi-
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bilidade de infl uenciar no julgamento destes presos antes do 
término do processo penal, podem trazer prejuízos irreparáveis 
no caso de eventual absolvição. Dessa forma, procurou-se, neste 
artigo, estudar como compatibilizar esses aludidos direitos, por 
meio de pesquisas bibliográfi cas, em especial, através de livros, 
documentos jurídicos e matérias jornalística.

Palavras-chave: Direito de Imagem. Liberdade de imprensa. 
Excesso Midiático. Presunção de Inocência.

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, em especial no art. 5º, V e X, garante, 
aos indivíduos tutelados pela ordem constitucional brasileira, como direito 
fundamental, a proteção a suas respectivas imagens. O direito de imagem, 
corolário do direito à intimidade, assegura a preservação dos seres humanos, 
principalmente, em face de uso excessivo e exacerbado de sua fi gura, de modo a 
impedir violações à intimidade do cidadão brasileiro ou mesmo do estrangeiro.

Do mesmo modo, é constitucionalmente garantido, no art. 5º,  IV, da 
Constituição Federal de 1988 o direito fundamental de liberdade de mani-
festação do pensamento, do qual decorre a liberdade de imprensa. Em outras 
palavras, os indivíduos possuem o direito de informar quaisquer acontecimentos, 
bem como de serem informados destes fatos.

Ocorre que, muitas vezes, para a divulgação de uma notícia jornalísti-
ca, faz-se necessária a publicização da imagem de um indivíduo. Ademais, na 
busca de audiência cada vez mais elevada, os meios midiáticos exploram, até 
mesmo com uma conotação sensacionalista, os acontecimentos cotidianos, 
utilizando, frequentemente, de forma jocosa ou humilhante a imagem do ser 
humano envolvido no fatídico.   

Em relação ao indivíduo preso, muito embora ainda tutelado pela pre-
sunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), conhecida também como princípio 
da não-culpabilidade, é comum sua imagem e seus atos serem divulgados pela 
mídia com temerários excessos, resultando em um aparente indivíduo deplo-
rável e doentio, o que acaba por corroborar para construção da fi gura culpada, 
mesmo sem julgado prévio. 

Dessa forma, como é possível compatibilizar o direito de imagem do 
preso com a liberdade de imprensa? Deve-se acrescentar a esta discussão o 
fato de aquele ser um direito de personalidade, e a conotação axiológica deste 
é permeada de características como irrenunciabilidade, intransmissibilidade e 
imprescritibilidade, predicados estes que só reforçam a necessidade de respeito 
e de atenção ao direito de imagem.

Sabe-se, inclusive, que, com o aperfeiçoamento do meios de informação, 
existe a possibilidade de alta propagação de informações, em um curto espaço 
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de tempo, chegando ao conhecimento de um número indeterminado de in-
divíduos. Assim, é certo que divulgar como culpado um indivíduo que ainda 
está preso em fl agrante delito pode representar danos irreparáveis a este e a 
seus familiares em caso de eventual absolvição ao fi nal do processo criminal.

Cite-se, por exemplo, o emblemático caso ocorrido na Escola Base do 
Estado de São Paulo, em março de 1994. Nesta situação, proprietários de uma 
escola, juntamente com outras pessoas, foram acusados de abusar sexualmente 
de crianças. Ultrapassados três meses de exposição midiática, o magistrado 
responsável pelo caso determinou o arquivamento do inquérito policial; ou 
seja, após as investigações da polícia, os indiciados, que sofreram exacerbada 
exposição de suas fi guras pela mídia, nem mesmo chegaram a ser processados, 
tendo em vista que o juiz, o promotor e o delegado envolvidos no caso conclu-
íram que eles eram inocentes. No entanto, pela exposição, os donos da escola 
jamais conseguiram retomar suas atividades a contento, haja vista o estigma 
que lhes fora atribuído.

Além de ser possível causar danos morais e patrimoniais irreparáveis aos 
indivíduos, como no caso citado acima, a excessiva divulgação da imagem do 
preso, novamente repita-se, em especial, do provisório, pode infl uir no resultado 
de eventual julgamento futuro dos envolvidos. 

Sem querer inferir que eram inocentes, mas há casos como o do ex-juiz 
Percy Barbosa, o dos Nardoni e o da menina Eloá, todos estes tratados neste 
trabalho, nos quais os acusados já eram considerados culpados pela mídia e, con-
sequentemente, pela opinião pública, antes mesmo de iniciar seu julgamento. 

Aliás, o problema é ainda mais grave quando se trata de crime doloso 
contra a vida, tendo em vista que o julgamento deste é feito pelo Conselho de 
Sentença do Tribunal do Júri, o qual é composto por jurados leigos, que não 
necessariamente são detentores de conhecimentos jurídicos.

O objetivo geral desse trabalho é, portanto, analisar a compatibilidade do 
direito de imagem do preso provisório com o direito de liberdade de imprensa. 
Já os específi cos consistem em investigar as características e as peculiaridades 
do direito de imagem e da liberdade de imprensa, assim como as repercussões 
da exposição excessiva da imagem do preso por parte do meio midiático.

A metodologia de abordagem foi o método hipotético-dedutivo, tendo 
em vista que o trabalho se desenvolverá a partir dos questionamentos acima 
levantados, analisando-os com os fatos e dados descobertos. Para tanto, a técnica 
de pesquisa utilizada foi a bibliográfi ca, com consulta a livros, dissertações, teses, 
legislação, artigos e revistas especializadas, matérias jornalísticas e consulta em 
sítios eletrônicos, além de pesquisa jurisprudencial, o que constitui numeroso 
material, essencial para análise do tema ora abordado. Em relação à pesquisa 
jurisprudencial, coletou-se de modo aleatório os julgados que guardassem per-
tinência temática com o tema em questão.
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Assim, o presente trabalho foi dividido em três tópicos. No primeiro, foi 
abordado o assunto direito de imagem, relacionando-o, inclusive, com o direito 
de personalidade. Já no segundo, tratou-se acerca da liberdade de imprensa, com 
enfoque, especial, nos seus possíveis e eventuais limites. Por fi m, no último e 
principal tópico deste trabalho, estudou-se a colisão, muitas vezes existente, 
entre a presunção de inocência do preso provisório e o excesso midiático. 

1 O DIREITO DE IMAGEM 

As novas formas de tecnologia e a liberdade de imprensa possibilitaram a 
utilização da imagem do indivíduo de várias maneiras. Ocorre que, dependendo 
da forma como é utilizada, a publicização da imagem do indivíduo pode causar 
danos irreparáveis a este. 

Portanto, percebe-se que há constantes confl itos envolvendo o direito 
de imagem, o qual cria situações ainda não totalmente superadas em sede 
doutrinária e jurisprudencial, tais como os limites existentes entre esse direito 
e a privacidade do indivíduo ou mesmo a liberdade de imprensa. O direito à 
imagem é um direito da personalidade. Dessa forma, para que a temática aqui 
abordada seja devidamente compreendida, os sub-tópicos a seguir abordarão 
os conceitos e características destes direitos. 

Notar-se-á que os direitos da personalidade e, consequentemente, o 
direito de imagem, entre outras características, são ferramentas de proteção 
aos atributos individuais e que a presunção de inocência do preso provisório é 
um desdobramento objetivo desse direito da personalidade. Entretanto, como 
explicar a exposição da imagem destes indivíduos segregados frente à liberdade 
de imprensa?

1.1  Conceito e características do direito de personalidade 

Os direitos da personalidade são objetos de estudo, principalmente, do 
Direito Civil, ramo do Direito Privado. Esses direitos buscam tutelar juridica-
mente núcleos essenciais para a existência digna dos seres humanos, tais como 
os direitos à vida, à liberdade, à intelectualidade, à honra, à imagem, ao nome, 
à liberdade, à integridade física e a privacidade, dentre outros.1 

É importante salientar, todavia, que não há possibilidade dos direitos 
inerentes à personalidade serem mensurados economicamente e que eles es-
tão positivados na Constituição Federal como direito fundamental da pessoa 
humana, albergando as dimensões físicas, psíquicas e morais. 

 Fernanda Borghetti Cantali, sobre direitos da personalidade, defende 
que o homem é o centro do sistema jurídico, de forma que este deve prever 
tais direitos, para tutelar o cidadão, os quais foram construídos através de um 
longo processo histórico, conforme se depreende pela leitura do excerto a 
seguir transcrito:
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A idéia de pessoa e de personalidade é fundamental para a 
compreensão do fenômeno jurídico, na medida em que o Direi-
to é concebido tendo como destinatário os seres humanos em 
convivência. O Direito existe por causa do homem sendo este o 
sujeito primário daquele. Por esta razão, sempre se vislumbrou a 
pessoa como protagonista do cenário jurídico, com a valoração 
da pessoa e a tutela dos direitos inerentes a ela constituindo 
fruto de um processo histórico longo, mas de construção teórica 
efetiva recente. 2

Indubitavelmente, o direito de personalidade tem como base jurídica 
a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República brasileira, 
insculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. Dessa forma, a 
efetivação dos direitos, em especial os originários deste núcleo fundamental, 
constitui o processo de amadurecimento da democracia brasileira, como Cantali 
dispõe a seguir:

Pode-se dizer, assim, que a construção da teoria dos direitos de 
personalidade se confunde com a construção relativa aos direi-
tos fundamentais, mas adquire força a partir da consagração da 
dignidade da pessoa humana como valor fundante dos Estados 
Democráticos, o que coloca o ser humano como centro referencial 
dos ordenamentos jurídicos.3

Godoy divide os aspectos da personalidade em três grupos, levando em 
consideração a integridade física, intelectual e moral, representando, portanto, 
a ampla abrangência desses direitos, de acordo com a citação abaixo exposta:

Nesse sentido, classifi ca os direitos da personalidade conforme 
sua pertinência à integridade física, intelectual e moral do indi-
víduo. No primeiro grupo insere o direito à vida e aos alimentos; 
o direito sobre o próprio corpo vivo; o direito sobre o próprio 
corpo morto; o direito sobre o corpo alheio morto; o direito sobre 
partes separadas do corpo vivo; e o direito sobre partes separadas 
do corpo morto. No segundo, identifi ca o direito à liberdade de 
pensamento, os direitos pessoais de autor científi co, de autor 
artístico e de inventor. Por fi m, no terceiro disciplina o direito à 
liberdade civil, política e religiosa, o direito à honra, à honorifi -
ciência, ao recato, ao segredo pessoal, doméstico e profi ssional, 
à imagem e à identifi cação pessoal, familiar e social.4

Os direitos de personalidade são intransmissíveis, já que não podem ser 
repassados para outra pessoa, assim como são irrenunciáveis, pois não existe a 
possibilidade do titular negar o direito de fazer uso deste direito e também são 
imprescritíveis, tendo em vista que ao titular deste direito é possível, a qualquer 
momento, insurgir-se contra abusos praticados por terceiros. 

Tais direitos são também indisponíveis, pois não são suscetíveis de 
comercialização, penhora, apropriação ou usucapião. Essas características se 
devem, principalmente, em decorrência do caráter personalismo destes direitos. 
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O Código Civil, em seu art. 11, o qual está inserido no capítulo dedicado 
aos direitos de personalidade, dispõe que “Com exceção dos casos previstos 
em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Essa redação, além de 
fundamentar as características desses direitos expostas no parágrafo anterior, 
traz mais uma peculiaridade deles, o fato de não serem, em regra, suscetíveis 
de limitação, a menos que esta seja voluntária.5  

Percebe-se, portanto, que tais direitos inerentes aos seres humanos, ad-
quiridos desde a concepção,6 não podem sofrer restrições ou limitações, já que 
abrangem os atributos físicos e morais dos indivíduos.7 Assim, são oponíveis 
erga omnes, ou seja, exemplifi cativamente em relação ao direito de imagem, , 
é possível evitar, com base neste direito da personalidade, qualquer forma de 
exposição pública que não tenha o consentimento, do indivíduo.

Desrespeitar os direitos de personalidade é negar a o próprio Estado 
Democrático de Direito, pois, como visto acima, eles são o núcleo de proteção 
da personalidade, já que são corolários do princípio da dignidade humana. 

Porém, como explicar a constante exposição da imagem do preso pro-
visório? Será que o mero argumento do direito de liberdade de imprensa são 
sufi cientes para a divulgação excessiva do indivíduo custodiado temporariamen-
te pelo Estado? Para responder melhor essas questões, no sub-tópico a seguir, 
serão estudadas as peculiaridades do direito de imagem.

1.2 Direito de imagem e suas peculiaridades

O direito de preservação da imagem, como direitos da personalidade que 
são, é adquirido desde a concepção, caracterizando-se, dentre outros fatores, 
por não possuir restrições injustifi cáveis ou limitações, sendo, portanto, restrita, 
pelo menos no plano abstrato, toda forma de exposição pública que não tenha 
o consentimento, do indivíduo. 

Assim, limitar o direito à imagem de um indivíduo, em razão de seus 
peculiaridades pessoais, sejam elas positivas ou negativas, como no caso dos 
presos provisórios, depende da análise das proporcionalidade, necessidade e 
razoabilidade, conforme os ensina Sahm, nos termos a seguir expostos:

O bem da imagem retrata a personalidade individual, que conjuga 
os elementos próprios do sujeito, em sua qualidade de ator social, e 
que o distingue das demais pessoas. Conjugando os vários elemen-
tos componentes da imagem, inclusive o da imagem-qualifi cação, 
podendo enunciar o direito à imagem como: conjunto de faculda-
des e prerrogativas jurídicas cujo objeto é toda expressão formal e 
sensível da personalidade que o individualiza a pessoa que em sua 
expressão estática (fi gura), quem dinâmica (reprodução); assim 
como por meio da qualifi cação ou perspectiva, de acordo com sua 
verdade pessoal, (existencial), a imagem que o faz de si (subjeti-
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vamente) e seu refl exo na sociedade (objetivamente), garantida 
a utilização exclusiva pelo titular, compreendendo a prevenção 
dos atentados sem prejuízo da indenização por danos acusados.8 

Como visto no tópico anterior, os direitos da personalidade são intrans-
missíveis, irrenunciáveis e indisponíveis. Todavia, quanto ao direito de imagem, 
existe a peculiaridade de ele ter a possibilidade de ser explorado economica-
mente, por meio do ato de vontade do seu titular. 

De toda forma, é importante segregar o viés moral e patrimonial de tal 
direito. Aquele diz respeito aos atributos íntimos e pessoais do indivíduo, não 
existindo legalmente a possibilidade de ocorrer a sua violação, o que evita 
ofensas morais ao ser humano; já o segundo, diferentemente do primeiro, pos-
sui caráter material, sendo plenamente plausível sua exploração econômica. 

Percebe-se, pelos aspectos apresentados, a peculiaridade do direito de 
imagem de, em certa medida, podendo ser disponível, devendo, entretanto, 
obedecer limites; e é exatamente estas restrições que devem ser obedecidas 
que essa disposição de tal direito não implica em renúncia, pois esse direito 
da personalidade não pode se desvencilhar totalmente da pessoa detentora 
do direito. Inclusive, Stancioli afi rma que “Ser pessoa é ser local e global. Ter 
identidade. Ter direitos da personalidade. Poder renunciar. Mas nunca ser uma 
possibilidade que se esgotou.”.9

Ocorre que, no que diz respeito a possibilidade de utilização do direito 
de imagem dos presos provisórios, existem algumas peculiaridades que deve ser 
examinadas de acordo com o caso concreto. Por exemplo, conforme de depre-
enderá no sub-tópico 3.1 deste texto, eles possuem a garantia da presunção de 
inocência, podendo ser considerados culpados por eventual delito, tão somente 
se sobrevier uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado; ou seja, 
que não seja mais possível a interposição de recurso. 

Entretanto, a despeito de o preso provisório ser tutelado pela presunção 
de inocência, não se pode ignorar que existe o direito fundamental de liberdade 
de impressa, o qual garante não apenas o direito de informar algum fato ocor-
rido no meio social, mas também o direito de a sociedade ser informada destes 
acontecimentos. Saliente-se que o segundo tópico deste artigo irá abordar de 
forma mais aprofundada esta garantia constitucional.

De qualquer modo, na colisão desses direitos (direito de imagem do 
preso provisório e de liberdade de imprensa), é necessário utilizar o princípio 
da razoabilidade quando da disposição do direito de imagem, nunca se des-
vencilhando dos parâmetros atinentes ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, impossibilitando com isto a exposição da pessoa ao ridículo público, 
existindo nestes casos a possibilidade do controle através da intervenção do 
Poder Judiciário.

No Brasil, a consagração do direito à imagem foi introduzida pelo 
inciso V do art. 5º da Constituição Federal de 1988. Ao consignar 
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o dano à imagem, distinto do direito à imagem do inciso X do 
art. 5º, cria a tese de que a tutela não mais se restringe à imagem 
original, que o corpo como seu suporte, e à imagem-retrato (que 
è física, e permite a reprodução). Extrapolando-se os limites do 
corpo em sua totalidade ou em parte, órgão, membro, voz, efígie, 
forma plástica, para abrange a imagem essencialmente de caráter 
moral. Também a característica como tutela essencialmente con-
tra atentados perpetrados pelos excessos da liberdade de imprensa 
e da informação. Por outro lado, a nova dogmática, hermenêutica 
que caminha no sentido da aceitação da prevalência de sistemas 
abertos, permite que, soa a égide dos princípios gerais da igual-
dade, da liberdade e da dignidade humana, os fundamentos da 
justiça sejam mais bem atendidos, pois se possibilita ao julgador 
verdadeira criação e não mera subsunção.10

É admissível o uso da imagem para fi ns econômicos, desde que autorizado, 
garantindo ao ofendido o direito de indenização, no caso de uso indevido, inde-
pendente de prova de ter ocorrido dano, conforme entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça, contido na Súmula 403, “Independe de prova ou prejuízo 
a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fi ns 
econômicos ou comerciais”.

Porém, será que é possível a utilização da imagem do preso por intermédio 
da mídia? Será que o direito de liberdade de imprensa abrange essa prerrogativa 
de forma irrestrita por parte do meio midiático? Com essas perguntas, pode-se 
notar a difi culdade de compatibilização entre o direito de imagem  e o direito 
de liberdade de imprensa, já que ambos são direitos fundamentais assegurados, 
expressamente, pela  Constituição Federal de 1988, e, dependendo do caso 
concreto, pode-se perceber uma colisão entre eles.

De toda sorte, aqui adianta-se que os estudiosos do Direito devem se 
pautar na necessidade de preservar o direito à imagem, no intuito de evitar ex-
cessos relacionados à exposição da imagem, já que é extremamente importante 
evitar interferências desarrazoadas na vida privada das pessoas. 

Isso porque, conforme visto no sub-tópico anterior (1.1), uma das fi na-
lidades intentadas quando da positivação dos direitos da personalidade foi a 
tutela de atributos inerentes à dignidade da pessoa humana, já que os Direitos 
de personalidade são os que resguardam a dignidade humana Miracy Gustin.11 

Estudados, portanto, o direito de personalidade e sua relação com o direito 
de imagem, abordando, inclusive, seus conceitos e suas principais peculiaridades, 
no tópico a seguir, será abordada a liberdade de imprensa. 

2 A LIBERDADE DE IMPRENSA 

Atualmente, existe a preocupação de universalizar e de assegurar a li-
berdade de imprensa, não estando restrito este objetivo, exclusivamente, aos 
países que possuem ou já viveram, ou estando vivendo, períodos de ditaduras 
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militares. O país possuir uma imprensa livre, sem censura, é tão importante, 
que foi inserido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 
19, o seguinte texto:

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de ex-
pressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de 
fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.

No Brasil, superada a ditadura militar, fase de extremo controle social, 
o Poder Constituinte Originário, em 1988, assegurou expressamente o direito 
de ampla liberdade de imprensa, como forma de garantir o exercício pleno do 
princípio da liberdade de expressão, conforme se denota pelo art. 5º, IV, da 
Constituição Federal de 1988.

A liberdade de imprensa é uma importante aliada à concretização da 
democracia brasileira. Este direito é, portanto, corolário da liberdade de mani-
festação de pensamento, assegurado pela Constituição Federal de 1988. A atual 
Constituição Federal, denominada de constituição cidadã, ressalta a conquista 
dos direitos sociais e individuais, garantindo, entre outros, esta garantia, tantas 
vezes negada ao povo brasileiro. 

As limitações da liberdade de pensamento só deve existir quando em 
confl ito com outras garantias constitucionais na análise com caso concreto, 
conforme se denota pela leitura do art. 220 da Constituição Federal, o qual 
preceitua da seguinte forma: “A manifestação do pensamento, a criação, a ex-
pressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 

Ademais, Guerra, em suas considerações gerais sobre liberdade de expres-
são assim pronuncia a vedação ao legislador em impor limitações a essa norma, 
já que se trata de um preceito constitucional de efi cácia plena,12 conforme se 
percebe pelo texto abaixo transcrito:

Devemos salientar que, se limites existem à liberdade de in-
formação ou imprensa, estes decorrem da própria Constituição 
Federal, e o legislador ordinário não está autorizado a impor outras 
limitações, tendo em vista que esta inclui-se naquelas cláusulas 
denominadas pétreas.13

Inclusive, não se pode dialogar sobre liberdade de imprensa brasileira 
sem uma refl exão acerca da ditadura militar ocorrida no Brasil, a qual, aliás, 
teve como uma de suas ingerência sobre a liberdade de expressão a promulgação 
da Lei de Imprensa, Lei Federal 5.250, datada do dia 09 de fevereiro de 1967. 

A Lei de Imprensa, como não poderia deixar de assim inferir, é pautada 
de incoerências e inconstitucionalidades, razão pela qual foi considerada não 
recepcionada pela Constituição de 1988, conforme decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF), impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista. 
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A decisão do STF produziu efi cácia geral e efeito vinculante, contra 
vários dispositivos da referida lei e tinha como objetivo evitar lesões aos in-
cisos IV, V, IX, X, XIII e XIV do art. 5º, mais e artigos. 220 a 223, todos da 
Constituição Federal. O relator da ação, o Ministro Carlos Ayres Brito, em 
seu voto, entendeu que a Lei de imprensa, em seu todo, não foi recepcionada 
pela Constituição de 1988, em razão da sua “total incompatibilidade com os 
tempos democráticos” (ADPF 130), tendo ainda sido atendido, a título de me-
dida cautelar, a suspensão de todos os processos em andamento e das decisões 
relacionadas ao referido dispositivo. 

Atualmente, portanto, existe a ausência de uma Lei de Imprensa brasi-
leira, a qual deveria regulamentar uma parcela desse direito democrático tão 
importante, denominado liberdade de manifestação de pensamento. Assim, 
com esse vácuo legislativo, nota-se que foi  um fato de grande importância 
a atualização do Código de Ética dos Jornalistas do Brasil, ocorrida no dia 
04 de agosto de 2007, durante o Congresso Extraordinário dos Jornalistas, 
realizado em Vitória, estabelecendo, entre outros fatores, em seu artigo 2º, 
uma tentativa de impor aos profi ssionais da área condutas pautadas na busca 
da verdade:

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público 
é um direito fundamental, os jornalistas não podem admitir que 
ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão por que:

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar 
pela veracidade dos fatos e ter por fi nalidade o interesse público. 
(grifo nosso)

Esse referido Código possui outros dispositivos importantes, como a 
preocupação quanto ao respeito à intimidade, à honra e à imagem, direitos 
da personalidades como visto no primeiro tópico deste trabalho. Percebe-se, 
portanto, que é possível exercer o dever inerente ao jornalista sem que ocorram 
desrespeito a direito de imagem:

Art. 6º É dever do jornalista: 

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 
defender os princípios expressos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos;

VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e 
à imagem do cidadão.

Saliente-se, inclusive, que essa ausência de regulamentação específi ca do 
comportamento dos profi ssionais da área de imprensa e seus possíveis abusos, 
faz com que a vítima de eventual excesso desse direito possa buscar indeni-
zação contra danos causados quando da atuação dos profi ssionais midiáticos, 
não existindo, porém, mecanismos de regulamentação para tentar evitar fatos 
contrários aos direitos fundamentais.
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De toda sorte, a despeito de o Brasil não possuir mais uma lei especí-
fi ca de imprensa, este país, por meio do Decreto nº 678, datado do dia 6 de 
novembro de 1992, reafi rmou seu  compromisso constitucional de assegurar o 
direito de liberdade de pensamento e de expressão,  promulgando a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, a qual, 
sobre a liberdade de pensamento e expressão, dispõe da forma abaixo aludida:

Artigo 13 – Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem consi-
derações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeita à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, 
que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam 
necessárias para assegurar: 

3. O respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

Nota-se, dessa forma, que os profi ssionais de imprensa têm o direito 
constitucional de informar, garantindo o livre exercício de uma da atividade 
jornalística; entretanto, o direito à liberdade de expressão não é uma prerroga-
tiva exclusiva dos profi ssionais de imprensa, mas sim é um direito assegurado 
a todo o cidadão, os quais, além de terem a possibilidade de exteriorizar seus 
pensamentos, possuem também o direito de serem informados. 

Ademais, a liberdade não é absoluta ou ilimitada. Talvez, pela busca de-
senfreada por audiência e por conta da grande concorrência entre as audiências, 
verifi ca-se, atualmente, notícias sensacionalistas de fatos e índices relacionados 
a criminalidade, com a consequente exposição de presos, os quais, em muitos 
momentos, são apresentados de maneira jocosa. Uadi Lammêgo Bulos, em 
estudos sobre o tema, dispõe da forma a seguir transcrita:

É comum jornalistas levantarem “suposições”, “probabilidades” e 
“possibilidades’ com base no que denominam “provas”, não raro 
fi ctícias e, no geral, deturpadas. Alguns se arvoram de juristas.  
Outros agem como se fossem o “quarto poder”. Citam leis e pre-
ceitos incriminadores, enquadrando pessoas físicas e jurídicas, 
autoridades e representações, mobilizando a opinião pública. Não 
olham a quem ofendem. Insinuam, desestabilizam, praticam o 
mal, atormentam a paz, matam a dignidade, no afã de “dar a no-
tícia”. E dizem: “procuramos Fulano, mas não o encontramos para 
oferecem a sua versão”. Quando a vítima exerce o seu direito de 
resposta , vêm as contumeliosas “notas de redação’, confundindo 
ainda mais o leitor desavisado. Ora, publicações e transmissões 
falsas não têm o amparo da ordem jurídica; devem execradas e 
repelidas. Não há liberdade de imprensa sem respeito à intimida-
de, à vida privada, á honra e â imagem das pessoas. O arbítrio dos 
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meios de comunicação podem gerar danos irreparáveis, porque o 
desmentido nunca tem a força do mentido.14

O trabalho midiático é de suma importância, vez que leva informações 
à sociedade, trabalho este, sem dúvida, indispensável para uma democra-
cia. Ocorre que deve-se respeitar limites, em especial, os assegurados pela 
Constituição Federal, como o previsto no art. 5º, inciso III, da Constituição 
Federal diz: “ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano 
ou degradante”. 

Saliente-se, também, que os presos possuem o direito de não se manifestar, 
dentre os seus direitos fundamentais, ou seja, o de poder permanecer calado, 
prerrogativa assegurada no art. 5º, LXII, da Carta Magna, segundo o qual “o 
preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

Ademais, há os limites dos dispositivos da legislação infraconstitucio-
nal. O próprio Código Penal, em seu artigo 38, dispõe que: “O preso conserva 
todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as 
autoridades o  respeito à sua integridade física e moral”.

Tão somente a título de exemplo, cita-se, abaixo, algumas jurisprudên-
cias de casos envolvendo comportamentos excessivos parte de profi ssionais de 
imprensa, ao abordarem a notícia de determinado delito, os quais abusaram 
no exercício do direito de informar, acarretando demandas junto ao Poder 
Judiciário, conforme se pode ver na decisão do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEI-
CULAÇÃO DE MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O DEVER 
DE INFORMAÇÃO. VALORAÇÃO DOS FATOS PELO 
JORNAL. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. OFEN-
SA À HONRA DO AUTOR. DANO MORAL MANTIDO. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

A matéria objeto do litígio não foi meramente informativa. 
Se assim o fosse, não haveria falar em dever de indenizar. 
Ocorre, porém, que o requerido extrapolou seu direito à 
liberdade de informação, na medida em que divulgou como 
inequívoca a versão das supostas vítimas, emitindo juízo de 
valor. Da leitura da matéria, constata-se que o jornal reque-
rido não foi imparcial.

Assim, uma vez que o autor teve sua imagem e sua honra atingi-
das, maculadas, impõe-se a manutenção da condenação do réu ao 
pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os re-
quisitos da responsabilidade civil estão presentes no caso em tela.

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO 
DESPROVIDO 
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(Apelação Cível Nº 70040601981, Quinta Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, 
Julgado em 23/02/2011)

A informação divulgada ao público, em especial no que diz respeito à 
notícia de um delito, dominada por conteúdos ideológicos, políticos ou con-
tendo juízos de valores, deixa de ser meramente informativa, transformando-se 
em verdades absolutas na formação do inconsciente coletivo da sociedade. 

Assim, somente não haverá excesso no desempenho da liberdade de 
imprensa a notícia meramente informativa, desprovida de comentários ten-
denciosos, a qual deve ser limitada ao repasse, por exemplo, de informações 
fornecidas pelas autoridade policiais, ainda que, em momento posterior, a 
autoridade policial não venha a comprovar as acusações.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO-
-DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR 
EMPRESA JORNALÍSTICA. INDENIZAÇÃO INVIÁVEL. 
1. A responsabilização na órbita civil de empresa jornalística 
pressupõe a existência de ação voluntária, de dano, culpa ou dolo 
e do nexo de causalidade entre o evento danoso e sua conduta. 
A inexistência de prova de quaisquer desses pressupostos, conduz 
à improcedência da demanda indenizatória. 2. Hipótese em que 
não restou demonstrado que a reportagem veiculada em jornal 
tenha ultrapassado o limite das informações fornecidas pelo au-
tor, não se vislumbrando, de seu conteúdo, caráter atentatório 
à dignidade e imagem daquele. Não-comprovação da prática de 
ato ilícito pela publicação da matéria jornalística, geradora de 
responsabilidade. Inviabilidade da pretensão indenizatória. Danos 
patrimonial e extrapatrimonial não confi gurados. APELAÇÃO 
IMPROVIDA. “ (Apelação Cível N° 70008129223, Nona Câ-
mara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton 
Baisch, Julgado em 15/09/2004).

Ressalte-se que a razão de, neste trabalho, serem citadas as jurisprudências 
acima, faz-se para que o leitor possa compreender que o direito à liberdade de 
imprensa, principalmente na divulgação de um delito, não é ilimitado, de-
vendo, mesmo o a divulgação de fotos do preso, serem permitida sem abusos, 
analisando, aliás, o caso concreto. 

Tão somente para fundamentar esta afi rmação, saliente-se que existem 
decisões, as quais, mesmo não reconhecendo irregularidades na divulgação 
de notícia, informando fatos contidos em inquérito policial, a reprodução de 
fotografi a sem autorização pode ser considera como uma ação pela qual se pode 
cobrar indenização por parte da pessoa ofendida.

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 
NOTÍCIA VERÍDICA - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DIREITO À 
IMAGEM. Estando em confl ito direitos fundamentais diversos, 
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tais como a liberdade de informação e o direito à imagem das pes-
soas, deve o intérprete guiar-se pela solução que melhor resguarde 
ambos os valores constitucionalmente protegidos, buscando a 
solução mais adequada ao caso concreto. Os direitos fundamentais 
também têm efi cácia no âmbito e na esfera das relações privadas. 
A notícia verídica, publicada em jornal e originada em inquéri-
to policial para a averigüação de prática de crime, na qual não 
existe intenção de prejudicar o conceito do cidadão, não enseja 
indenização por dano moral, mas a reprodução de fotografi a, em 
jornal de ampla circulação, sem a ciência e a autorização da pessoa 
focalizada, constitui ato ilícito, de molde a ensejar ressarcimento. 
(Apelação Cível n.º 2.0000.00.334870-3/000, Tribunal de Justiça 
de MG,  Relator: Wander Marotta, Julgado em 19.05.01) 

Portanto, as limitações na divulgação de informações por parte dos 
profi ssionais de imprensa, deveriam estar alinhadas ao que consta no Código 
de Ética da categoria. Porém, é possível verifi car comportamentos questioná-
veis por parte de alguns profi ssionais midiáticos, extrapolando os limites da 
liberdade de imprensa.

3 A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA DO PRESO PROVISÓRIO EM 
FACE DO EXCESSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IM-
PRENSA

O preso provisório ou também chamado de segregado em prisão cautelar 
ou procedimental é aquele indivíduo que foi recolhido ao cárcere por razões 
processualísticas, e não porque sobreveio uma sentença penal condenatória 
com transito em julgado.

Percebe-se, portanto, que o preso provisório, muito embora segregado, 
ainda goza de diversas prerrogativas constitucionais, entre elas o estado ou 
presunção de inocência, que tutelam a sua não excessiva exposição.

Assim, os sub-tópicos a seguir, abordarão a garantia da presunção de 
inocência dos que estão submetidos à prisão cautelar em face à excessiva expo-
sição midiática. Ademais, serão estudadas algumas recomendações feitas pelo 
Ministério Público, em especial, o que atua no Estado do Ceará, no intuito 
de coibir eventual mácula ao direito de imagem do preso em detrimento do 
exercício de liberdade de imprensa.

3.1 A presunção de inocência e as possíveis repercussões da violação do seu 
direito de imagem 

A Constituição Federal de 1988 trata da presunção de inocência, tam-
bém conhecido como princípio da não culpabilidade, no art. 5º, inciso LVII, 
dispondo da  forma a seguir transcrita: “ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
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Este preceito signifi ca que, por mais que hajam provas supostamente 
inequívocas de que um indivíduo cometeu o delito, como o vídeo do juiz Percy15 
que atirou num comerciante na cidade de Sobral, retirado da c uma pessoa 
apenas poderá ser considerada culpada por eventual delito, se sobrevier uma 
sentença penal condenatória irrecorrível.

Dessa forma, nota-se, inequivocamente, que uma pessoa presa cautelar-
mente16 pela polícia não é, pelo menos ainda, culpada por aquele delito. Aliás, 
falar em prisão cautelar é de suma importância, tendo em vista que a maioria 
das ofensas midiáticas ao direito do preso ocorrem neste tipo de segregação, 
em especial, quando se trata de prisão em fl agrante.17

Não é admissível num regime democrático, que o indivíduo seja reduzido 
à condição de objeto; este não pode ter direitos fundamentais violados, por 
conta de um interesse meramente mercantil. Na busca por maiores audiências,  
acontece de programas televisivos e midiáticos em geral transformarem os preso 
provisório em uma notícia sensacionalista. Fundamentando o ora exposto, 
verifi que-se a citação infra:

A preservação do conteúdo intangível da dignidade, como limite aos atos 
de disposição, também já foi tratada quando da verifi cação de que o homem 
não pode ser reduzido à condição de objeto, como instrumento para atingir 
determinado fi m mercantilista, já que há um dever de proteção da pessoa contra 
atos atentatórios à dignidade, sejam advindos do Estado, de terceiros ou mesmo 
da própria pessoa que se autolimita, o que decorre do caráter indisponível da 
dignidade enquanto parte do núcleo mínimo dos direitos fundamentais.18 

Deve-se buscar o equilíbrio ético entre o exercício legítimo do direito 
de informar e de ser informado e o direito de imagem do preso. Não se pode 
transforar uma notícia jornalística em vingança social; em outras palavras, o 
segregado não deve servir de meio para se atender o desejo da sociedade em ver 
exibida a imagem de uma pessoa de forma ridicularizada, humilhada ou mesmo 
jocosa nos meios de comunicação. Esse equilíbrio deve ser buscado, inclusive, 
em respeito, à dignidade humana (art. 3, III, CF/88), conforme leciona Cantali:

Não há como negar que há uma interdependência entre a idéia de 
dignidade humana e a proteção dos direitos individuais fundamentais desde 
a formação do Estado de Direito, mesmo que tal relação somente tenha se 
explicado com maior clareza na segunda metade do século XX. Assim como 
há essa interdependência entre dignidade humana e os direitos individuais 
fundamentais, há também entre estes e a personalidade humana, haja vista 
que o preferencial objeto de tutela dos direitos fundamentais são os aspectos 
centrais da subjetividade humana.19 

O Código de Ética dos Jornalistas em seu artigo 11, II, prescreve que o 
jornalista não pode divulgar informações: “de caráter mórbido, sensacionalista 
ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e 
acidentes;”.
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Está evidenciado que a categoria de jornalistas, quando da reunião dos 
seus membros, no momento de elaborar seu Código de Ética profi ssional, optou 
pela negação ao sensacionalismo e busca ao respeito dos valores do ser humano, 
certamente não podendo silenciar perante as injustiças sociais e assumindo o 
compromisso de defender o ser humano, nem tampouco aceitar que seus próprios 
membros venham a cometer atos contrários a estes preceitos.

Não se pode esquecer, inclusive, que a excessiva exposição do preso, com 
o uso exacerbado de sua imagem, gera uma inegável infl uência da mídia na 
opinião pública. Dessa forma, atitudes como esta podem causar danos irrepa-
ráveis caso aquele indivíduo seja inocentado, tais como a recusa de empregos 
e do convívio social.

Para exemplifi car o exposto no parágrafo acima, cite-se um dos casos mais 
emblemáticos no Brasil, o da Escola Base, ocorrido no Estado de São Paulo, 
em março de 1994. Nesta situação, proprietários de uma escola, dentre outras 
pessoas, foram acusados de abusar sexualmente de crianças. Transcorridos três 
meses de exposição midiática o magistrado responsável pelo caso determinou 
o arquivamento do inquérito policial, tendo em vista que o delegado, o Minis-
tério Público do caso e o próprio juiz, chegaram a conclusão de que todos os 
indiciados eram inocentes. Em outras palavras, não houve sequer o início do 
processo penal em face dos investigados, tendo, perante o Poder Judiciário, o 
caso fi nalizado já na fase pré-processual, a de investigação. 

Entretanto, por conta da excessiva exposição da mídia, os prejuízos fi nan-
ceiros e pessoais dos investigados foram demasiadamente pesados, persistindo, se 
duvidar, por toda a vida destes. Para ilustrar esse caso, cite-se o excerto abaixo.

A notícia correu o país e os donos da escola, que não passavam de 
suspeitos, terminaram o noticiário daquela semana de março como culpa-
dos e também suspeitos de drogarem, e, possivelmente, de transmitir Aids 
às crianças. O detalhe é que nenhum deles teve espaço nos veículos para 
se defender das denúncias. Quando tiveram espaço, o assassinato social já 
estava consumado.20 

Ademais, além de causar prejuízo irreparáveis ao preso exposto que, 
após o procedimento criminal tenha sido inocentado, a utilização exacerbada 
da imagem do preso pode infl uenciar no resultado de processos. Cite-se, por 
exemplo, no procedimento do Tribunal do Júri,21 o qual tem como juízes pessoas 
leigas, não necessariamente formadas em Direito. 

De toda sorte, muito embora hajam erros ou excessos como os citados 
anteriormente, também não deve-se levar ao extremo a preservação da imagem 
do preso, sob pena de desmerecer a importância do jornalismo investigativo, 
sem o qual os diversos delitos, como, por exemplo, o Mensalão,22 jamais te-
riam chegado ao conhecimento do público, fator que certamente facilitaria a 
impunidade de seus agentes.
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3.2 Medidas para evitar a exposição da imagem do preso no Estado do Ceará

No Estado cearense, visando evitar os excessos cometidos no momento 
da apresentação de presos pela imprensa, o Ministério Público Federal, expediu 
Recomendação, n º 03, de 29 de janeiro de 2010, ao Secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social, advertindo da necessidade de respeito aos parâmetros 
constitucionais. Cite-se abaixo um excerto deste documento:

3 - A apresentação de custodiados e de material apreendido em operações 
policiais, quando o interesse público exigir a divulgação, deve ser realizada, 
preferencialmente, através de fotografi as das pessoas investigadas e por meio 
de entrevista coletiva, com a presença do Secretário de Segurança - que é o 
porta-voz da instituição – ou de alguém por ele indicado para o atendimento 
à imprensa, além das autoridades policiais responsáveis pela investigação, 
assegurando-se que os veículos de comunicação recebam tratamento isonômico.

Ressalte-se, inclusive, que a preocupação em proteger a imagem do preso 
provisório originou uma Ação Civil Pública, em consequência de um Termo de 
Ajustamento de Conduta no sentido de com concessão de tutela antecipada, 
que proibia a exibição de programas que ferissem os direitos fundamentais, 
mas que foi descumprido pelas emissoras de televisão, de acordo com citação 
abaixo transcrita.

CONSIDERANDO que, nada obstante os termos do acordo fi rmado 
no sobredito processo, a realidade demonstra que nada ou quase nada mudou, 
posto que, os fatos atuais revelam clara e insofi smavelmente que as pessoas 
presas em delegacias continuam sendo objeto de exibição pela imprensa, às 
vezes em condições humilhantes que ofendem a própria dignidade humana, e 
forçadas a responder perguntas impertinentes dos repórteres, circunstâncias que 
comprometem seguramente o Estado, à medida em que seus agentes permitem 
a exposição indevida da imagem de pessoas que se encontram sob sua guarda e 
pelas quais deve responder, haja vista que, muito embora o infrator seja mero 
instrumento de investigação, a prisão não lhe retira os direitos fundamentais 
à dignidade humana;. (BRASIL, 1993, artigo 6º).

É certo que uma recomendação do Ministério Público não tem caráter 
obrigatório ou vinculante, representando, porém, um instrumento legal do 
atuação parquet, na busca de advertir às autoridades policiais seus agentes, 
quanto ao comportamento abusivo diante do inegável desrespeito a exposição 
desnecessária presos, inclusive, no que diz respeito ao seu direito de imagem. 

Assim, com a mesma intenção de acabar com as constantes apresentações 
de presos pelos policiais o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado do Ceará, Roberto Monteiro (2007-2010), proibiu essa prática, pelos 
servidores a ele administrativamente subordinados. Como não poderia deixar 
de ser, essa vedação gerou críticas de jornalistas cearenses, em especial, dos 
profi ssionais ligados aos programas policiais. 
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Aliás, o descumprimento por parte de servidores dessa determinação 
acarretou a exoneração de cargos públicos, como se pode depreender da notícia 
abaixo do Jornal Diário do Nordeste:

Numa atitude surpreendente e que causou constrangimento no seio 
da Polícia Civil, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, delegado 
federal aposentado, Roberto Monteiro, determinou, ontem, a exoneração de 
três delegados considerados “linha de frente” no combate ao crime organizado 
no Ceará. No começo da noite, a Assessoria encaminhou à Imprensa uma 
nota ofi cial.  Segundo a nota, a exoneração dos delegados “foi gerada a partir 
de ofício oriundo da Ordem dos Advogados do Brasil. O documento trata da 
constante exposição de presos sob a custódia da Polícia Civil, que a OAB-CE 
classifi ca como constrangimento e violação de um preceito constitucional.23 

O então Secretário Roberto Monteiro, em nota encaminhada à imprensa, 
divulgou que a exoneração dos delegados foi uma medida de cunho adminis-
trativo, adotada, dentre outras razões, pelo ofício da OAB/CE a ele enviado, 
criticando a constante exposição de presos, de maneira constrangedora na 
imprensa. 

Saliente-se, por fi m, que outros Estados brasileiros também receberam 
recomendações do Ministério Público, no sentido de disciplinar, ou mesmo de 
vedar a apresentação de presos para a imprensa. O MP estadual do Rio Grande 
do Norte, estabeleceu, inclusive, um prazo de 10  (dez) dias para que fosse 
regulamentada a apresentação de presos nas Delegacias ou em outros prédios 
públicos, facultando ao preso o direito de conceder entrevista, conforme pode-
-se denotar pela excerto abaixo:

O Secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social deve, em 
10 (dez) dias, editar ato administrativo tendente a proibir a apresentação de 
qualquer preso, seja nas dependências de Delegacias de Polícia, seja em quais-
quer outros prédios utilizados pelas Polícias Civil ou Militar, em razão de o 
mesmo ser suspeito de prática delituosa, tenha sido preso em fl agrante delito ou 
não, ato este que também deve ser destinado a proibir que qualquer preso seja 
constrangido a dar declarações ou entrevistas a emissoras de TV, rádio, jornais 
impressos ou a qualquer outro meio de comunicação, esclarecendo-se que, por 
outro lado, não poderá ser proibida a concessão de entrevista pelo preso que 
deseje veicular opiniões ou denúncias por meio da imprensa (PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL, agosto de 2008).

Nota-se, portanto, que divulgar a imagem de presos na mídia pelo simples 
fato deles, supostamente, terem cometido determinado crime, representa, em 
verdade, de uma forma de punição. Esta postura não deve ser admitida em um 
regime democrático de direito.  É temerário, inclusive, a evocação da aplicação 
irrestrita da garantia constitucional, que assegura a liberdade de expressão, 
pois atitudes como esta podem criar uma verdadeira ‘ditadura midiática’, em 
detrimento de todos os outros direitos fundamentais. 
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Deve-se, assim, fazer coexistir à tutela da privacidade e o amplo acesso às 
informações, fazendo prevalecer a perspectiva funcional:24 a plena liberdade de 
informação é reconhecida para todos os aspectos pessoais em que predomina o 
valor histórico, enquanto possibilidade de acesso, no âmbito científi co, depende 
da função que o pesquisador exerce. Esta perspectiva é válida também para a 
situação dos presos provisórios. 

CONCLUSÃO 

Através da leitura do presente texto, pôde-se notar que o intenso desen-
volvimento dos meios de comunicação cria ampla possibilidade de transmissão 
das informação. Acontece que, a despeito fato ser benéfi co ao meio social, ele 
pode gerar excessos na utilização de um direito, causando, consequentemente, 
a violação de outro.

É nesse diapasão que este trabalho enfocou a problemática existente entre 
o direito de imagem do preso provisório e a liberdade de imprensa, direitos estes 
que, a depender do caso concreto, podem-se colidir, gerando a necessidade de 
debates doutrinários e jurisprudenciais no intuito de traçar limites aos seus 
respectivos exercícios e coibir eventual violação do segundo no primeiro.

Na busca de assegurar a consolidação das liberdades, o Constituinte de 
1988 incluiu a liberdade de expressão na relação dos direitos fundamentais, 
buscando desconstruir a cultura predominante, em especial no âmbito da 
ditatura militar, baseada no cerceamento do direito de manifestação artística, 
cultural e política, entre outros direitos. É certo, portanto, que a liberdade de 
imprensa é um direito constitucionalmente garantido, o qual é essencial para 
o fortalecimento da estrutura democrática do Estado brasileiro.

Ocorre que, como visto neste trabalho, existe também o direito funda-
mental e de personalidade à imagem. Esta representa um conjunto de atributos 
físicos, elemento essencial de distinção entre os seres humanos, não se admi-
tindo, por parte constituinte e também do legislador ordinário a divulgação 
não autorizada da imagem, sem que haja um motivo plausível e condizente no 
âmbito do interesse público ou social; não se pode, inclusive, anular o direito 
de imagem na busca em assegurar a liberdade de imprensa.

Percebeu-se, assim, que a colisão entre os aludidos direitos se torna 
mais enfática, quando o objeto da discussão é o direito de imagem do preso 
provisório e a liberdade de imprensa. Este indivíduo, que está em segregação 
cautelar ou processual do Estado, é o que ainda não foi condenado defi nitiva-
mente. Dessa forma, ele ainda está amparado pelo princípio da presunção de 
inocência, ou da não culpabilidade, o qual está insculpido no art. 5º, inciso 
LVII da Constituição Federal.

Assim, os jurisdicionados possuem o direito de informar e ser informado, 
em especial, no que diz respeito ao cometimento de um delito que, sem dúvida, 
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é matéria de ordem pública. Entretanto, o preso provisório tem garantido tam-
bém, além do seu direito de imagem, o citado direito à presunção de inocência. 
Essa colisão deve ser, portanto, feita de acordo com o caso concreto, na medida 
da razoabilidade; ou seja, deve-se, ao máximo evitar os excessos midiáticos em 
face ao direito de imagem do segregado cautelarmente, garantindo a máxima 
efetividade das normas constitucionais.

Conciliar os direitos fundamentais, por meio dos critérios da conveni-
ência, necessidade e razoabilidade, diante de um caso concreto é uma tarefa 
árdua, mas, de qualquer forma, indispensável em uma sociedade que tenha como 
fi nalidade a Justiça; assim, não deve a exposição excessiva do preso provisório 
ser relacionada a uma espécie de vingança social pretendida em momentos de 
clamor público.

Todavia, observa-se, inclusive por meio de algumas matérias jornalísticas 
que foram neste trabalho exemplifi cadas, que as autoridades policiais e seus 
agentes, algumas vezes, apresentam os presos como se fossem troféus, aniqui-
lando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência. 

Atitudes como esta criam no imaginário coletivo a certeza da autoria 
do crime à pessoa apresentada, impressão que pode chegar a comprometer, 
inclusive, o julgamento daquele jurisdicionado.

Por fi m, é importante ressaltar, inclusive, que, a despeito de aqui te-
rem sido apontadas algumas crítica em relação ao exercício da atividade dos 
profi ssionais da imprensa, em nenhum momento quis-se defender o retorno 
à censura prévia ou mesmo ofender qualquer pessoa da área. 

Em verdade, procurou-se a compatibilização e harmonia de direitos 
assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro para que não só a liberdade 
de expressão seja respeitada, mas também o direito de imagem dos indivíduos, 
especialmente aquele que ainda goza do estado de inocência.
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RIGTH IMAGE AND PRESS FREEDOM: THE 
PRESUMPTION OF INOCCENCE OF PRO-
VISIONAL ARRESTED IN FACE OF MÍDIA 
EXCESS

ABSTRACT 

This study is about the image rights of the prisoner 
provisional front of press freedom. It is known that this 
law is a consequence of the constitutional right of freedom 
of expression of thought guaranteed in Article 5, IV, of 
the Constitution. Thus, the jurisdictional have the right 
to inform and be informed, including on any crimes 
committed and their respective authors. Occurs which is 
also guaranteed by the Constitution (Article 5, V and X, 
CF/88) of the right image, ensuring individuals, except in 
exceptional cases, non-disclosure of their physical attributes 
without authorization. The attached interim individual 
segregated by procedural interest, not because of a criminal 
conviction with res judicata, and having this image rights, 
is also protected by the presumption of innocence (Article 
5, LVII, CF/88). However, it is observed that, in the exercise 
of press freedom, media excesses sometimes occurs, which, in 
addition to having a wide possibility of infl uencing the trial 
of these prisoners before the end of the criminal proceedings, 
may bring irreparable harm in the event of acquittal. Thus, 
we, in this article, alluded to study how to reconcile these 
rights through literature searches, especially through books 
and legal documents and journalistic materials.

Keywords: Right Image. Freedom of the press. Excess 
media. Presumption of Innocence.
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RESUMO

Superadas questões quanto à demarcação científi ca do Direito 
em comparação a visões tradicionais das Ciencias Naturais, 
passou a caber à Ciência do Direito a análise das normas ju-
rídicas sob o desígnio de entender a maneira de atuação dos 
elementos da realidade social em cada etapa da concretização 
do Direito. Neste trabalho, diferentemente das linhas de estudo 
recorrentes, a relação entre o Jurídico e o Real não se dá por 
apartamento, mas por mesclagem. Afi nal, para a compreensão 
do relacionamento entre realidade e Direito, é preciso unir, 
hermeneuticamente, os pontos de vista da metodologia prática 
e da jurídico-teórica. Foi nos arraiais do Direito constitucional 
(com sua normatividade de natureza peculiar) e, especialmente, 
por meio do estudo das decisões do Bundesverfassungsgericht, 
que o Autor encontrou  a base para o desenvolvimento de sua 
tese sobre a estrutura normativa, envolvendo não fatos versus 
normas ou fatos alheios a normas; mas, sim, os elementos dos 
programa e âmbito normativo e do âmbito material. 

Palavras-Chave: Estrutura da norma jurídica. Direito e reali-
dade. Hermenêutica. Direito Constitucional.

La construcción de las normas jurídicas dentro de las tensas relaciones 
que guardan entre sí el “Derecho” y la “realidad”, en un campo de elementos 
“reales” y “normativos”, ha sido examinada hasta ahora como una cuestión 
propia de la Filosofía del Derecho, pero no como un problema de la aplicación 
práctica del Derecho. Sobre las relaciones objetivas existentes entre la Norma 
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Jurídica y la parcela de realidad reglamentada por ella, no refl exionaron ni las 
tendencias que aún siguen aferrándose a los cánones de la metodología jurídica 
según Friedrich-Carl von Savigny2, ni los intentos más recientes encaminados 
a desarrollar la metodología tradicional de la Ciencia jurídica3. Con el presente 
estudio se pretende contribuir a tal refl exión. En lugar de plantearse el tema 
de “Norma y hecho”, se pregunta por la estructura de la normativa jurídica tal 
y como se presenta en la aplicación práctica del Derecho.

Se ha llegado a estas tesis profundizando en la investigación de la juris-
prudencia constitucional. Con especial rigor, el Derecho constitucional hace 
tomar consciencia de la cuestión en torno al Derecho normante y a la realidad 
normada. Una primera ojeada demuestra ya que, precisamente en este terreno, 
se ve la jurisprudencia en la necesidad de recurrir a hechos empíricamente 
demostrables del mundo social, para así apoyar la interpretación de las dispo-
siciones legales o tiene que empezar por defi nir el contenido de éstas.4 Y no se 
trata aquí de las peculiaridades efectivas del caso concreto por resolver, sino de 
los elementos materiales de la propia Norma Jurídica. En todas las disciplinas 
del Derecho es preciso analizar los detalles del hecho para saber si – el sentido 
de la “subsunción” – corresponden a las características típicas del precepto. 
Los factores de la realidad normada que aquí hay, y es preciso analizar, son 
distintos, en cambio, en función de su origen, de su determinación material 
así como grado de su densidad, dentro de los diferentes campos jurídicos, y 
marcan con mayor o menor intensidad el contenido material de las normas 
legales. Lo que aquí se elabora en relación con el Derecho constitucional, 
podrá tener su importancia en tanto que planteamiento, para otros campos 
jurídicos, pero no debe ser transferido sin más a estos últimos en cuanto atañe 
a métodos y dogmática.

La relación entre realidad y Derecho no puede ser comprendida sufi cien-
temente ni en su universalidad jurídico-fi losófi ca, ni basándose exclusivamente 
en los detalles de la metodología práctica para el tratamiento de cada caso. 
Antes bien, es preciso unir hermenéuticamente ambos puntos de vista. “Her-
menéutica” no se entiendeaquí como problemática general de la interpretación 
sino como un concepto técnico, en el sentido de un examen de las condiciones 
esenciales bajo las cuales se lleva a cabo la interpretación jurídica; como teoría 
de los requisitos de la metodología y la dogmática jurídicas, teniendo siempre 
presente el papel que desempeñaría la realidad normada en relación con el 
contenido de validez que hay en la Norma Jurídica. No se trata, por tanto, de 
presentar una teoría o metodología temáticamente exhaustiva de la Ciencia 
jurídica, sino de ofrecer un estudio acerca de una de sus situaciones de hecho 
fundamentales.

A la Teoría del Derecho, tradicionalmente entendida como una Ciencia 
fi losófi ca normativa y referida a la realidad,5 se le plantea de una manera muy 
especial el problema de su objetividad y validez general. De la “objetividad” 
de las Ciencias fi losófi cas naturales, le distingue su material “histórico”, de 
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la manera de trabajar de las Ciencias del espíritu “comprensivas” o “enten-
dedoras”, su vinculación a las normas jurídicas “vigentes”. Sin embargo, los 
criterios tradicionales acerca de una misma oposición entre Ciencias naturales 
y Ciencias fi losófi cas, han resultado ser generalizaciones insostenibles, a la vista 
de las consideraciones de la más reciente Teoría de las ciencias.6 Tampoco las 
Ciencias exactas pueden prescindir de supuestos cualitativos. También en 
ellas depende la elaboración de conceptos del planteamiento del problema y 
de un anteproyecto sistemático del objeto por investigar. Éste no se convierte 
en “objeto” de las Ciencias naturales más que a través de una esquematización 
conceptual, contribuyendo a su constitución como tal la acción del propio 
investigador. En lugar de la búsqueda tradicional de criterios absolutos, se trata 
de expresarcon mayor precisión las diferencias graduales.

A la Ciencia del Derecho se plantea así la tarea, no ya de buscar la de-
limitación respecto del realismo de las Ciencias naturales, sino la de analizar 
por su cuenta la particularidad de las normas jurídicas, y de preguntarse de qué 
manera actúan los elementos de la realidad social dentro de los distintos pasos 
de la concreción del Derecho. Entonces ya no se podrá formular el postulado 
de la objetividad jurídica en el sentido de un concepto ideal “absoluto”, pero sí 
como reivindicación de una racionalidad verifi cable y discutible en la aplicación 
del Derecho, y la exigencia de que aquélla responda a los hechos en el sentido 
de que las disposiciones legales lleven el sello de su propia materia. 

Sería un error pretender generalizar los diversos tipos de ordenamiento 
jurídico convirtiéndolos en “la” Norma Jurídica por excelencia, para luego 
sacar conclusiones de la idea abstracta. La normatividad común a todas las 
disposiciones jurídicas sí constituye, en cambio, una regla aplicable a las dis-
tintas tendencias metodológicas. Aquí se pone de manifi esto que el positivismo 
jurídico, al concebir el Derecho como un sistema sin lagunas, la decisión como 
una subsunción estrictamente lógica, y con la supresión de todos los elementos 
del ordenamiento social no refl ejados en el texto de la Norma, se deja llevar 
por una fi cción inaceptable en la práctica. Todavíaen la afi rmación de Hans 
Kelsen, según la cual, Norma y realidad normada coexisten sin guardar ninguna 
relación entre sí,7 se manifi esta el error de un planteamiento que, sin más, aplica 
al Derecho un concepto de Ciencia actualmente en desuso incluso en el terreno 
de las Ciencias naturales, en lugar de analizar directamente las características 
propias de la normatividad jurídica, basándose para ello en la aplicación con-
creta de las normas jurídicas. Tal análisis demuestra que la Norma Jurídica, en 
contra de lo que establece el planteamiento positivista, no debe entenderse 
como una orden abstracta de lo que debe ser, ni como un juicio hipotético o 
un acto de voluntad carente de todo trasfondo material. El axioma, según el 
cual, las decisiones jurídicas pueden ser deducidas en su totalidad del texto de 
la Norma, es decir, de unas estructuras lingüísticas, aplicando la lógica formal, 
introduce de improviso unos supuestos que, en su carácter de fuentes de error 
incontrolables, precisamente por no admitidas, ponen en tela de juicio no solo la 
anelada autosufi ciencia formalista del ideal positivista de la aplicación jurídica, 
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sino también la racionalidad y claridad metodológica de la Ciencia del Derecho. 
El estudio de la práctica jurídica demuestra que las interpretaciones gramatical 
y sistemática, por ejemplo, están obligadas a traspasar de distintas maneras los 
límites del texto normativo y su contexto. Hay que tener en cuenta, además, 
que Friedrich-Carl von Savigny no desarrolló sus reglas de interpretación pen-
sando en el Derecho constitucional. La jurisprudencia constitucional demuestra 
que las normas que ha de concretar no satisfacen a menudo ni remotamente 
las exigencias que la lógica formal viene obligada a establecer como premisas 
mayores para poder trabajar conellas a través de conclusiones silogísticas. Las 
normas constitucionales no aparecen en la práctica como juicios hipotéticos 
logifi cados, u órdenes idénticas a su tenor literal, sino como regulaciones que, 
además de los recursos metodológicos tradicionales, necesitan de numerosos 
elementos interpretativos procedentes de la realidad social normada, que no 
puede extraerse mediante las reglas clásicas de la interpretación: ni del precepto 
y de su génesis, ni del contexto sistemático de su signifi cado.

Las tendencias positivistas y neopositivistas de la Teoría del Derecho 
yerran necesariamente en lo tocante a la dependencia de la práctica jurídica 
respecto de contenidos materiales normados y, por consiguiente, en cuanto a 
la necesidad de distinguir dichos contenidos materiales desde puntos de vista 
normativos. Ni unos ni otros aspectos aparecen allí donde la diferencia entre 
la justicia material en cuanto al contenido y competencia para la decisión, se 
radicaliza, hasta el punto de convertirse en un contraste entre sujeto y conte-
nido de la decisión, donde e lacto decisorio desplaza el contenido de la Norma 
y suprime con ello el poder histórico de una voluntad existencial8 vinculada a 
la realidad material. Son ignorados también por unatendenciasociologista que 
niega a los preceptos jurídicos toda independencia normativa en el resultado, 
porque quiere concebir las normas únicamente como expresión de una situa-
ciónsocial preestablecida.9 La fuerza normativa del Derecho, sin embargo, es 
más que mera articulación selectiva y generalizadora de contenidos sociales 
“vigentes”. El problema normativo de la relación existente entre Derecho y 
realidad, solo puede ser entendido por una Teoría de la práctica jurídica (aquí, 
jurídico-constitucional) que investigue las condiciones esenciales de la reali-
zación del Derecho, sin perderse en un análisis limitado exclusivamente a los 
pormenores de la técnica metodológica.

Y es que, un planteamiento general de la Teoría del Derecho dentro de 
las Ciencias del espíritu, por las razones señaladas, tampoco puede comprender 
sufi cientemente la relación entre Derecho y realidad, ni siquiera al subrayar 
una correlación fundamental entre normatividad y facticidad.10 Incluso en tales 
doctrinas mediadoras, los contenidos sociológicos y teleológicos siguen siendo 
exclusivamente requisito y objeto de la Norma Jurídica, no se les considera aún 
como constituyentes de la normatividad. Se imponen a tales opiniones posicio-
nes fundamentales propias de las perspectivas extremas – sea del positivismo 
jurídico, sea del decisionismo, sea del normologismo o del sociologismo -, entre 
ellas especialmente la de la oposición entre “ser” y “deber”, inadecuada para el 



R E V I S T A  O P I N I Ã O  J U R Í D I C A 367

Tesis Acerca de la Estructura de la Norma Jurídica 

proceso de la realización práctica del Derecho. Del mismo modo, establecen 
a posteriori unas relaciones “correlativas”, “dialécticas” o “polares”, entre las 
abstracciones asumidas en un principio. Lo importante, en cambio, es que no 
se siga manteniendo una oposición global entre “la” realidad y el Derecho, 
sino que se distinga en concreto la realidad social, de un lado como ámbito de 
validez del Derecho sin más y, de otro, como parcela de la realidad presupuesta, 
recibida o engendrada por las normas jurídicas singulares. La pregunta por el 
tema “Norma y hecho”, hasta ahora formulada generalmente desde un punto 
de vista jurídico-teórico, cambia substancialmente cuando se trata de ponderar, 
dentro del marco de la concreción del Derecho, la proporción en que ambos 
se mezclan y el valor específi co de dichos elementos.

La doctrina de la “fuerza normativa de lo fáctico”,11 la  propuesta de 
una combinación de investigaciones hermenéuticamente no integrada entre 
Sociologia jurídica y Técnica de la decisión jurídica,12 los intentos de la Crítica 
ideológica13 y de la Fenomenología del Derecho,14 tampoco superan, en lo que 
a la estructura de la aplicación concreta del Derecho se refi ere, el dualismo 
entre ser y deber en su versión neokantiana, aunque el neokantismo, con las 
categorías de Emil Lask: la interacción de ambas esferas y la vigencia jurídica 
como “vigencia hacia” (Hin-Geltung), hubiera dado ya un primer paso teórico 
más allá de la abstracción especulativa.15

Puesto que en el terreno hermenéutico se trata de no sustancializar la 
“cosa” para después ponerla en relación con una “Norma” sustancializada o ló-
gicamente autónoma, sino de destacarla desde un principio como constituyente 
de la normatividad jurídica, toca también valorar negativamente los intentos 
emprendidos hasta ahora de aprehender racionalmente la “naturaleza de la 
cosa”.16 El resultado  de esto, según el cual, la naturaleza de la cosa, como factor 
de orden objetivamente comprobable, contribuye de forma determinante a la 
constitución del Derecho, no indica aún cómo, en virtud de tal apreciación 
general, ha de cambiar en la práctica la concreción de las prescripciones legales, 
ni dónde hay que averiguar para una búsqueda de los límites jurídicos de la 
“cosa”. No causa por ello asombro que el Tribunal Constitucional Federal, como 
puede demostrarse detalladamente a la vista de las sentencias dictadas, utilice 
la “naturaleza de la cosa” únicamente de forma subordinada, como recurso para 
concretar la prohibición de la arbitrariedad o a modo de criterio para juzgar si 
los ordenamientos legales globales son consecuentes con el sistema.17

Las posibilidades, ya de por si limitadas, de la lógica jurídica formal, se 
hallan aún más restringidas por la propia naturaleza del Derecho constitucional. 
La estructura de la norma y la normatividad se presentan de forma distinta 
en cada una de las disciplinas jurídicas con sus diferentes tipos de Norma. El 
Derecho constitucional concierne a la organización de la colectividad estatal 
en su conjunto. Sus preceptos no se apoyan en normas del Derecho positivo 
de rango superior. El carácter abierto que ofrecen las estructuras de muchos 
de sus preceptos, corresponde a la amplitud y la dinámica de su ámbito de re-
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gulación; la fi nalidad global constituyente del Derecho constitucional marca, 
por ejemplo, las normas relativas a los Derechos Fundamentales, las cuales no 
pueden ser aplicadas como si de leyes técnicas especiales se tratara. Por estas 
razones tan solo, resulta ya imposible comprender de forma específi ca la her-
menéutica constitucional con los medios de la metodología, muy desarrollada, 
del Derecho civil y del penal. Después de todo, resulta que las clásicas reglas 
de interpretación no son métodos de validez universal, sino puntos de vista 
auxiliares más o menos fecundos, según la naturaleza de los preceptos jurídicos 
por concretar en cada caso. No son sistematizables en el sentido de la lógica 
formal, y se encuentran en la práctica, a menudo de forma implícita, como 
conceptos genéricos válidos para aspectos de las más diversas procedencias. Con 
razón, el propio Friedrich-Carl von Savigny no desarrolló los “cánones” como 
“formas de interpretación”, sino como “elementos” de un proceso homogéneo 
de interpretación, cuyas relaciones mutuas no pueden determinarse sin tener 
en cuenta la particularidad material del caso.18

Teorizando los resultados de un análisis de la jurisprudencia, se aclara 
mejor la naturaleza de la normatividad jurídica que aplicando la hermenéu-
tica fi losófi ca a la jurisprudencia, aun cuando aquélla entienda la Ciencia del 
Derecho como ejemplar desde el punto de vista de la “aplicación” y de una 
“comprensión previa” que incluye al propio intérprete.19 La pregunta acerca de 
la objetividad específi camente jurídica, sus condiciones y límites, se plantea, 
por el contrario, como pregunta acerca de la correspondencia práctica entre 
normatividad y estructura de la norma en el desenvolvimiento de cada una de 
las disciplinas, que se defi nen en verdad de forma distinta en función de sus 
respectivas materias. Lo mismo cabe afi rmar de la tópica jurídica, cuyo valor, 
hasta ahora, ha sido objeto de discusión sobre todo en relación con el Derecho 
Civil, pero que incluso en este terreno solo puede reivindicar una ejemplaridad 
limitada.20 Debido a la relación existente entre Teoría del Derecho y práctica 
de casos, es preciso que se complementen mutuamente el procedimiento pro-
blemático y el conceptual-deductivo. Un desarrollo “abierto” de los problemas 
en el Derecho civil no puede, en aras de la racionalidad y fi abilidad de la dog-
mática jurídica, renunciar a una conexión sistemática – materialmente limitada 
en cada caso – entre las deducciones. En el Derecho constitucional, debido a 
sus mayores exigencias de obligatoriedad, es aún más necesario atenerse a la 
primacía de vinculación a la Norma por concretar, atendida la peculiaridad 
de este Derecho. Como regulación fundamental, no puede transferirse a él 
ese planteamiento tópico que en su pregunta va más allá de la Norma y pasa 
por encima de ella en cuanto parece no ofreceré ya ningún punto de partida 
para una solución razonable del problema.21 En ello hay que insistir también 
ante el intento teórico-constitucional que pretende, por principio, confi ar la 
normatividad de la Constitución a una dinámica de historicidad fl uyente.22 El 
acento ha de estar en la normatividad de la Constitución; es decir, en cuanto al 
análisis de las relaciones entre Derecho y realidad dentro de la interpretación de 
la Constitución se refi ere, en la pregunta acerca de la estructura y el contenido 
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material de las regulaciones jurídico-constitucionales. Dentro de este marco, 
las concepciones de la tópica en torno a la relatividad de las conexiones entre 
deducciones jurídicas, siguen siendo, como puntos de vista auxiliares, tan 
fructíferos como los resultados de la hermenéutica de las Ciencias del espíritu, 
también para la efi cacia de la comprensión previa. Pero, los saberes de una 
hermenéutica fi losófi ca, tropiezan con estrechos límites sí se intenta aplicarlos 
a la Ciencia del Derecho, por cuanto la aplicación del Derecho – gracias, por 
ejemplo, a las exigencias jurídico-positivas de determinación y de claridad 
de normas y métodos en el Derecho del Estado –está sometida a requisitos 
especiales en cuanto a la publicidad de insoslayables decisiones valorativas y 
estimaciones que, por razones legítimas y jurídicamente autónomas, pueden 
interrumpir el círculo hermenéutico.

1. El planteamiento aquí desarrollado acerca de la relación existente 
entre realidad y Derecho, resulta fructífero para llevar a cabo un amplio análisis 
de la jurisprudencia.23 Sus resultados se han obtenido en cada caso partiendo 
del análisis de decisiones concretas; pero tan solo pueden aquí reproducirse en 
forma de un resumen abstracto.

Ni las reglas tradicionales de la interpretación que el Tribunal Constitu-
cional Federal reconoce como suyas en su permanente jurisprudencia, aunque 
las quebrante prácticamente en una constante de esa misma jurisprudencia, 
ni la “naturaleza de la cosa” u otros aspectos  de la Teoría del Derecho, son 
sufi cientes para llevar a cabo un análisis de esta índole. Antes bien, hay que 
poner de relieve en cada caso el elemento normativo que – discrepando a 
menudo del tenor literal de los considerandos – decide, en última instancia, 
sobre el fondo del caso concreto; elemento, por tanto, del que no se puede 
prescindir sin modifi car esencialmente la resolución. Aquí se pone de mani-
fi esto que, encubiertos por la forma verbal de la tradicional metodología jurí-
dica, desempeñan importante papel un bueno número de factores normativos 
adicionales. Una parte considerable de los mismos tienen su origen en aquel 
ámbito que tradicionalmente suele defi nirse de forma global como “realidad”, 
y contraponerse a la Norma Jurídica; ámbito que, en el proceso concreto de la 
realización del Derecho, sin embargo, es tratado como parte integrante de la 
Norma en la que se basa la resolución. Los elementos considerados normativos 
de “la” realidad, tampoco coinciden, como ya dijimos, con los atributos típicos 
de los hechos por juzgar; frente a éstos, aquellos elementos se han de hallar 
más bien a un nivel de generalización superior, que, al tipifi car, deja atrás las 
circunstancias del caso concreto y contribuye a defi nir el contenido vigente de 
la Ley constitucional general. Tales elementos de decisión van, desde soslayar 
en forma motivada el tenor literal del precepto, hasta introducir directamente 
el contexto de las deducciones determinantes para el caso de hechos y es-
tructuras politológicas, económico-sociales, sociológicos, estadísticos y otros, 
pasando por un retorno a las solas ideas subjetivas del legislador en el ámbito 
de la metodología tradicional.24
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Toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal dictada hasta 
hoy en resoluciones  de diversa índole, se halla impregnada de tales perspectivas, 
y de otras análogas. Reduciéndonos a unos cuantos epígrafes, señalaremos algunas 
resoluciones sobre el principio general de igualdad como cláusula general que 
remite a hechos objetivos; sobre los preceptos de igualdad y las prohibiciones 
de discriminación contenidos específi camente en la Constitución, tales como 
los principios de igualdad de voto, igualdad de oportunidades para los partidos, 
igualdad de derechos, justicia tributaria, etc.; sobre la transformación de las 
normas y la mutación constitucional, a raíz de un cambio en las estructuras del 
segmento normado de la realidad; sobre la concreción de normas fundamentales, 
tales como el derecho fundamental de libre desenvolvimiento, entendido como 
libertad general de obrar; sobre la fundamentación dogmática de las garantías de 
instituciones y de las garantías de institutos a fi guras jurídicas; sobre el engranaje 
de los ordenamientos de Derecho civil y penal con el Derecho constitucional;. 
Sobre la proporción que ha de guardarse en la confi guración y restricción de 
los Derechos Fundamentales por parte del legislador; sobre la estructura de la 
democracia de partidos; sobre la manera de completar perspectivas axiológicas 
con carácter de cláusulas generales por medio de resultados empíricos relevantes 
para el Derecho constitucional; sobre el alcance y la delimitación mutua de las 
disposiciones constitucionales sobre competencias; sobre la concreción de los 
preceptos constitucionales tras el fracaso declarado de las reglas tradicionales de 
la interpretación; sobre el carácter normativamente determinante o no deter-
minante de las consideraciones de política nacional; sobre la racionalización de 
la ponderación de los bienes en el Derecho constitucional; sobre la distinción 
imparcial de un “orden objetivo de valores” positivizado en cuanto esté a su 
alcance por la Ley Fundamental; y sobre los requisitos que establece la Teoría de 
la Constitución para la práctica de la jurisdicción constitucional.

Tras analizar los diferentes casos, en resumen, se llega a las siguientes 
conclusiones, en cuanto a los fundamentos de la hermenéutica jurídico-
-constitucional se refi ere.

Vista desde el proceso de la aplicación práctica del Derecho, no existe 
entre “Derecho” y “realidad” ninguna “relación”, expresable con carácter ge-
neral, de las entidades independientes entre sí. La disposición y el orden por 
ellos establecido, constituyen más bien momentos activos en la concreción del 
Derecho, dotados solamente de una independencia relativa. Lo que en el terreno 
jurídico actúa normativamente, se manifi esta en cada caso particular gracias a 
la acción combinada de diferentes perspectivas, que en la Teoría del Derecho 
aparecen como metáforas abstractas, tales como “Norma” y “hecho”, y como 
“relación” asimismo abstracta entre aquéllas. Las relaciones de vida que la ley 
ha de regular, y que la jurisprudencia convierte una y otra vez en elementos de 
la interpretación, infl uyen al mismo tiempo, con los rasgos fundamentales de 
su estructura material, en el contenido normativo del precepto. En la medida 
en que forman parte, en este sentido, del “ámbito normativo”, constituyen, 
desde el punto de vista hermenéutico, elementos de la regulación jurídica. 
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Aquélla, en tanto que Norma Jurídica de carácter general, no es “aplicable” 
sin más. Como Norma de decisión regula el caso concreto de una manera 
cuya particularidad desenvuelta en el concreto supuesto, puede califi carse de 
“aplicativa”. La Norma de decisión representa el grado de condensación en 
el que se encuentra, en cada caso, la Norma Jurídica, pero no es, junto a ésta, 
otra entidad independiente.

Ni para la Norma Jurídica ni para la Norma de decisión se presenta el 
ámbito normativo, en cuanto a  su estructura básica se refi ere, como suma de 
meros hechos, sino solo desde la perspectiva del planteamiento determinado 
por la ordenación o prescripción jurídica por el programa de la Norma. Los 
tribunales que, en la práctica, tratan de normativo al ámbito de la Norma, no 
incurren, por tanto, en una normatividad apócrifa de lo fáctico; de ahí que su 
procedimiento no tenga nada que ver, según subraya el propio Tribunal Consti-
tucional Federal, con una metodología menos jurídica, ni con el sociologismo. 

La objeción de que una parte de dicho planteamiento hermenéutico 
podría llevarse a cabo recurriendo tan solo a los métodos tradicionales, pasa 
por alto el hecho de que, en la práctica jurídica, los cánones tienen que corres-
ponder lingüísticamente, y de continuo, a los elementos materiales del ámbito 
normativo, que sobrepasan su capacidad metodológica, y por esta razón, la 
exclusiva observancia de las reglas de Friedrich-Carl von Savigny resulta no 
pocas veces fi cticia. El “método teleológico” no fi gura, por lo demás, entre las 
reglas elaboradas por Friedrich-Carl von Savigny. Pero ese “método” es preci-
samente un concepto genérico que abarca puntos de vista materiales de la más 
diversa índole, y que no se desprenden, precisamente, ni del tenor literal del 
precepto, ni de sus antecedentes histórico-jurídicos, ni de su génesis o de su 
posición sistemática. Hace falta aquí una distinción hermenéutica en aras de 
la claridad metodológica que exige el Estado de Derecho. Toda Norma afecta a 
ciertos hechos del mundo social, los presupone, debe ratifi carlos o modifi carlos. 
Del conjunto de hechos afectados por un precepto, de la parcela de realidad 
que haya de regular, es decir, del “ámbito material”, extrae la prescripción legal 
o “programa normativo” – que ha de ser interpretado sobre todo mediante los 
recursos tradicionales – el ámbito normativo en cuanto parte integrante del 
precepto. El ámbito normativo no es, por consiguiente, un conglomerado de 
hechos materiales, sino una conexión, expresada como realmente posible, de 
elementos estructurales extraídos de la realidad social desde la perspectiva 
selectiva y valorativa del programa normativo, y que a menudo se hallan 
preformados jurídicamente. Con la distinción entre ámbito material y ámbito 
normativo, queda descartada la “fuerza normativa de lo fáctico” como usurpa-
ción de la efi cacia normativa por parte de meros hechos.

Los elementos materiales que tienen sus raíces en lo real, solo forman par-
te del ámbito normativo en la medida en que se pueda demostrar, al concretar la 
Norma para un caso determinado, que se trata de componentes imprescindibles 



372 n. 15 -  2013

Friedrich Müller

de la normatividad concreta. La Norma Jurídica es entendida, por tanto, como 
modelo de ordenamiento marcado por su materia, como proyecto vinculante 
de un ordenamiento parcial dentro de la comunidad jurídica, proyecto que 
el precepto jurídico refl eja más o menos acertadamente a través del lenguaje, 
donde lo que ordena y lo ordenado se pertenecen mutuamente y se comple-
mentan con frecuencia en la realización práctica del Derecho. En el proceso 
de la realización del Derecho, resulta que la Norma es el modelo vinculante de 
un ordenamiento parcial signado por su materia, pero no por ello absorbido por 
los hechos materiales. Las distinciones establecidas, por ejemplo, entre ámbito 
normativo y programa normativo, entre partes del ámbito normativo creadas 
o no creadas por el Derecho, son reducciones conceptuales para el punto de 
vista aquí desarrollado.

Estos puntos de vista auxiliares que se añaden a los “métodos” tradi-
cionales, plantean problemas diferentes según el área jurídica en cuestión. 
Los datos relativos a la Sociología familiar o económica, indagados por vía 
normativa; la Historia del Derecho fundada en la Historia social y la Socio-
logía, así como el Derecho comparado dentro del marco de la concreción de 
disposiciones, permiten poner los acentos hermenéuticos y metodológicos de 
manera distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en la interpretación de ámbitos 
normativos jurídico-penales, con la ayuda de la Criminología y el Derecho 
comparado, o en las aportaciones de las Ciencias de la administración y de la 
Ciencia política, de la Sociología política y la Historia de las constituciones, en 
el Derecho político, en la Teoría del Estado y en la Teoría constitucional. Las 
diferencias existentes entre las disciplinas se basan, y no en escasa medida, en la 
independencia material, más o menos intensa, de los distintos tipos de ámbitos 
normativos que predominan en aquéllas. En extensos sectores de los ámbitos 
normativos, no aparecen éstos como puntos de vista independientes, porque 
son creaciones del Derecho; ello es lo que ocurre, por ejemplo, con las normas 
de procedimiento, organización, remisión y competencias, con las defi niciones 
legales y las numerosas normas de un contenido referido exclusivamente a 
conceptos jurídico-dogmáticos. El ámbito normativo que, por cierto, también 
forma parte de la realidad social por ser una creación del Derecho, desaparece 
en este caso en el proceso de la aplicación del Derecho, ante la presencia del 
programa normativo; aquí no supone ninguna ayuda adicional en la práctica. 
En cambio, cuanto más ligado esté el precepto a su materia, tanto más nece-
sitará de las perspectivas de su ámbito normativo. Los ámbitos normativos de 
los preceptos jurídico-constitucionales resultan ser especialmente fértiles, y a 
menudo decisivos, para la concreción. La jurisprudencia constitucional tiene, 
en este sentido, un valor cognoscitivo ejemplar para los requisitos esenciales de 
la hermenéutica jurídica, menos pronunciados quizá en otras áreas del Derecho. 
La jurisprudencia constitucional permite descubrir el valor que los elementos 
del ámbito normativo pueden adquirir, tanto para el conocimiento concreto 
como para el desarrollo de la dogmática jurídico-constitucional. Basándose en 
los conceptos estructurales propuestos, asimismo permite examinar con mayor 
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precisión de lo que ha sido posible por ahora, hasta qué punto los tribunales, 
con su recurso a circunstancias materiales, han traído ante sí a factores del 
ámbito normativo o quizá solo a los del ámbito material; esto es, hasta qué 
punto juzgaron ateniéndose debidamente a las normas o prescindiendo inde-
bidamente de ellas.

Debido a la conexión hermenéutica entre programa y ámbito norma-
tivos, también prescinde de la Norma la jurisprudencia que – quebrantando 
los resultados obtenidos en la interpretación del programa normativo –pre-
tenda sin más apoyar la decisión en puntos de vista estructurales del ámbito 
normativo. En el Derecho Constitucional hay que mantener fi rme, por tanto, 
el efecto clarifi cador y estabilizador del tenor literal de la Norma como algo 
imprescindible en el Estado de Derecho, especialmente frente a las pretensio-
nes de la investigación del Derecho, esto es, tratar a la Norma con sus límites 
trazados por el propio texto, como mero punto de partida para la solución de 
un problema, del cual además se puede hacer caso omiso en cualquier momento 
en cuanto parece que deja de responder al contexto del problema. El texto 
determina los límites extremos de posibles variantes en el signifi cado. Más 
allá de dichos límites no es lícito que los elementos del ámbito normativo, a 
menudo solo insinuados en los preceptos constitucionales mediante palabras-
-clave (“Matrimonio y familia”, artículo 6, apartado 1, de la Ley Fundamental; 
“Arte y ciencia, investigación y enseñanza”, artículo 5, aparado 3, 1ª frase, de 
la Ley Fundamental; “Asociaciones y sociedades”, artículo 9, apartado 1, de la 
Ley Fundamental; “Propiedad”, “Derecho hereditario”, artículo 14, apartado 
1, 1ª frase, de la Ley Fundamental, etc.), se conviertan en el factor decisivo 
de la aplicación jurídica. Como no podía ser de otro modo, habrá que decir 
algo distinto en aquellos casos en los que el texto resulte manifi estamente 
incorrecto, malogrado o equívoco.

Las distinciones entre ámbito material, ámbito normativo y programa 
normativo, sus subdistinciones en cada caso concreto, y el trabajo con estos 
conceptos estructurales, no pueden, en suma, ni garantizar sin más que las 
decisiones sean correctas ni sustituir los “métodos” tradicionales y recientes 
de la aplicación del Derecho. Sí ofrecen, sin embargo, nuevos puntos de vista 
auxiliares, elementos adicionales para la racionalización y la fundamentación 
y exposición necesarias y minuciosas, que en numerosos momentos del aná-
lisis jurisprudencial demuestran su utilidad para el Derecho constitucional25; 
que pueden resultar fecundos para el Derecho administrativo, por ejemplo, 
en relación con la hipótesis a través de un “cambio normativo” o “cambio 
material”, para conceptos de la jurisprudencia tales como “proporcionalidad” y 
“uso común”, o para la fundamentación objetiva de conceptos discrecionales y 
“conceptos jurídicos no defi nidos”, y que, en tanto planteamiento hermenéutico 
fundamental con conclusiones metodológicas, también exigen en concreto a 
las otras disciplinas dogmático-sistemáticas, especialmente al Derecho civil y 
penal, que no se siga considerando a la Historia, la Sociológica, las Ciencias 
económicas y sociales, a la Criminología y otros campos de investigación 
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comparables, como “ciencias auxiliares” que se limitan a aportar el “mero” 
material, sino que se proceda a transformar los planteamientos y los resultados 
parciales de aquéllas, enderezándose hacia unas síntesis parciales que deben su 
punto de referencia normativo, al igual que la legitimación normativa de su 
existencia, a la perspectiva selectiva del programa normativo como elemento 
esencial de la interpretación jurídica.
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THESIS ABOUT THE STRUCTURE OF LEGAL 
NORM

ABSTRACT

Once overcome the issues regarding the scientific 
demarcation of Law compared to traditional visions of 
Natural Sciences, the Legal Theory had to analyse legal 
standards in order to understand the way of action of the 
elements of the section of social reality at every stage of 
adjudication of the Law. In this work, unlike the lines of 
recurrent study, the relationship between the Law and 
the Reality is not by separation, but by merging. After 
all, in order to understand the relationship between 
Law and Reality, we must unite, hermeneutically, the 
points of view of practical methodology with legal-
theory. It was in the fi eld of Constitutional Law (with 
its peculiar normativity) and especially through the 
study of decisions of the Bundesverfassungsgerischt, 
that the autor found the basis of the development of 
his thesis on the normative structure, not involving 
facts versus norms or facts that are unrelated to norms; 
but involving, instead, the elements of the normative 
programme, normative sphere and material sphere.

 Keywords: Structure of legal norm. Law and reality. 
Hermeneutics. Constitutional Law.
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