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APRESENTAÇÃO
O colóquio Panorama da Pesquisa em Direito ocorrido nos dias
4 e 5 de outubro de 2010, no auditório da Escola de Direito de
São Paulo da Fundação Getulio Vargas (DIREITO GV), inaugu-
rou um novo momento de reflexão sobre a produção científica na
área do Direito.
Idealizado pelos professores Samyra Naspolini Sanches e Oscar

Vilhena Vieira, então coordenadores de programas de pós-gradua-
ção strictu sensu, o colóquio Panorama da Pesquisa em Direito é um
dos produtos resultantes do convênio de cooperação firmado em
2009 entre cursos de pós-graduação stricto sensu em Direito do
Estado de São Paulo. Fazem parte desse convênio os cursos de pós-
graduação paulistas, Centro Universitário Fieo (Unifieo); Escola de
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (DIREITO GV);
Instituto Toledo de Ensino de Bauru (ITE Bauru); Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU); Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo (Fadusp); Universidade Presbiteriana Mackenzie
(UPM); Universidade Católica de Santos (Unisantos); Sociedade
de Ensino Superior Toledo (Unitoledo); e Universidade Metropo-
litana de Santos (Unimes). 
O convênio tem como objetivo estabelecer a cooperação entre

os programas de pós-graduação stricto sensu por meio de intercâm-
bio de docentes, realização conjunta de eventos, promoção de mesas
de debates, planejamento e publicação de obras coletivas, partici-
pação dos docentes dos cursos como pareceristas externos de
revistas mantidas pelos programas, participação dos docentes dos
cursos em bancas de defesa nos programas conveniados, realização
de Encontro Científico Anual para a apresentação de trabalhos rea-
lizados no âmbito dos programas, entre outros. 

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO
Luciana Gross Cunha (organizadora)
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PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

Para além das atividades acadêmicas que vêm sendo desenvol-
vidas desde o início de 2010 entre os diversos programas paulistas,
o colóquio Panorama da Pesquisa em Direito como o Encontro
Científico Anual é um espaço privilegiado de troca de experiên-
cia e conhecimento docente, mas principalmente discente. O
evento organizado pela Unifieo, em 2011, sob a responsabilidade
das professoras Anna Candida da Cunha Ferraz e Margareth Anne
Leister, mostrou o entusiasmo dos alunos na participação nesse tipo
de fórum, entusiasmo esse também sentido no primeiro encontro
ocorrido cerca de dois anos atrás. 
Com o objetivo de ser um espaço de diálogo entre discentes e

docentes, sobre a produção de trabalhos científicos na grande área
do Direito, e de acordo com as linhas de pesquisa dos diversos pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu participantes, a primeira
edição do colóquio, ocorrida em 2010 na DIREITO GV, contou
com a presença dos coordenadores dos programas conveniados,
Alcindo Gonçalves, da Unisantos; Anna Candida da Cunha Ferraz,
da Unifieo; José Franscisco Siqueira Neto, do Mackenzie; Luiz
Alberto David Araujo, do ITE Bauru; Luiz Antonio Rizzatto
Nunes, da Unimes; Monica Herman Caggiano, da Fadusp; Oscar
Vilhena Vieira, da DIREITO GV; e Samyra Naspolini Sanches, da
Unitoledo. Os professores Felipe Chiarello, membro do Comitê de
Área da Capes, e Vladmir de Oliveira da Silveira, presidente do
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, Con-
pedi, abriram os trabalhos do evento com a mesa Desafios da
Pesquisa em Direito. 
Este livro que, com certo atraso, chega ao público, contém os

trabalhos apresentados dos discentes no colóquio. A seleção dos
discentes e dos textos coube a cada um dos programas de pós-gra-
duação, a partir de um edital preparado em conjunto entre os
coordenadores desses programas. É essa seleção que compõe esta
obra, editada de forma a oferecer aos leitores cada um dos pro-
gramas paulistas de pós-graduação em Direito. 
Salientamos que, de alguma forma, as questões temáticas tam-

bém orientaram a seleção dos trabalhos, isso pode ser percebido nos
capítulos dos discentes da Unimes, cujo tema central é o direito do
consumidor, e nos textos dos alunos da Unifieo, cujo tema é o direi-
to à vida e a utilização da medicina de ponta. 
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PESQUISA DIREITO GV

Tendo participado do evento, oito programas de mestrado aca-
dêmico paulistas, o livro foi organizado em 22 capítulos. Os três
primeiros trazem trabalhos dos discentes do programa da Unimes:
Falta da veracidade na relação de consumo como fonte de respon-
sabilização civil, de Adilson Ralf Santos; Responsabilidade penal
da pessoa jurídica de direito público interno em face dos crimes
contra o meio ambiente nas relações de consumo, de Emerson
Penha Malheiro; e Publicidade de medicamentos patenteados e
seus reflexos nos direitos dos consumidores, de José Carlos Lou-
reiro da Silva. 
A seguir, o leitor terá oportunidade de ler textos dos discen-

tes da Unitoledo. São eles: Caminhos do direito penal no Brasil,
de Carlos Paschoalik Antunes, capítulo 4; Efeito vinculante da
Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o próprio STF, de
Pedro Luís Piedade Novaes, capítulo 5; Emendas Constitucionais:
Ilegitimidade do poder constituinte derivado, democracia parti-
cipativa direta e a crítica ao modelo vigente, de Tiago Setti Xavier
da Cruz, capítulo 6. 
Os capítulos produzidos pelos discentes da Mackenzie são: Cida-

dania empresarial e qualificação profissional, de Carolina Pereira
Mercante, capítulo 7; e Expansão democrática e seus reflexos sobre
a questão da legitimidade democrática, de Luciana Oliveira Chaves
e Michelle Asato Junqueira, capítulo 8. 
A seguir temos textos dos discentes do Unifeo: Eutanásia: Direi-

to à morte digna, de Alessandra Gomes de Faria e Heidy de Ávila
Cabrera, capítulo 9; Pesquisas com células-tronco de embriões
humanos fertilizados in vitro: Colisão de direitos ou princípios fun-
damentais à luz do pronunciamento do STF, de Fábio Amadeu
Martins Perroni, capítulo 10; Direito fundamental à vida e  xeno-
transplantação: Uso de animais transgênicos, de Giovanna Meire
Polarini, capítulo 11. 
A produção dos discentes do programa de mestrado acadêmi-

co em Direito e Desenvolvimento da DIREITO GV compõem os
três capítulo seguintes. São eles: Responsabilidade civil dos admi-
nistradores de S.A. aberta e desenvolvimento do mercado de
valores mobiliários brasileiro, de Ana Carolina Rodrigues; Poder
normativo do CNJ: um caminho para se pensar o experimentalis-
mo institucional, de André Janjácomo Rosilho; e Real efetividade



das oportunidades sociais: acesso ao ensino superior gratuito, de
Dalton Tria Cusciano. 
Os trabalhos dos alunos do programa de mestrado acadêmico da

Unisantos são: Globalização e governança global, de Elisson Perei-
ra da Costa, capítulo 15; O município e a repartição constitucional
de competências em matéria urbanística, de Enos Florentino San-
tos, capítulo 16; O Brasil aliado à OIT no controle das bandeiras
de conveniência, de José Carlos de Carvalho Filho, capítulo 17. 
Os capítulos 18, 19, 20 reúnem textos de alunos do programa

de mestrado acadêmico do ITE Bauru; são eles, respectivamente:
Concretização dos direito fundamentais pelo Judiciário: Alcance da
democracia substancial, de Andréia Garcia Martin e Taís Nader
Marta; Liberdade religiosa de grupos minoritários a partir da aná-
lise de casos paradigmáticos das Cortes Supremas de Espanha, EUA
e Brasil, de Antonio Celso Baeta Minhoto; e Afeto como funda-
mento primordial para a adoção: Adoção por casais homoafetivos
à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa huma-
na, de Paulo Roberto Iotti Vecchiatti e Taís Nader Marta. 
Por fim, temos dois trabalhos de alunos do programa de pós-gra-

duação stricto sensu da Fadusp: Princípio da oposição como elemento
intrínseco da democracia, diante da soldagem robustecida entre os
poderes Executivo e Legislativo, de Alexandre Sanson, capítulo 21;
e Direito à educação e à liberdade de ensinar no ordenamento cons-
titucional brasileiro, de Tatiana Penharrubia Fagundes, capítulo 22. 
Os textos apresentados nesta obra, acordada entre os coordena-

dores dos mestrados acadêmicos envolvidos naquela ocasião, atestam
o êxito no alcance dos objetivos planejados nesse primeiro Encon-
tro Científico Anual previsto pelo Convênio de Cooperação entre
os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito e assina-
lam um futuro promissor para o intercâmbio científico entre os
discentes e docentes, por meio de seus projetos de pesquisa. 

Luciana Gross Cunha 
Professora e coordenadora do Mestrado Acadêmico da DIREITO GV
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CAPÍTULO 1
FALTA DA VERACIDADE NA RELAÇÃO DE CONSUMO
COMO FONTE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL
Adilson Ralf Santos 

Por forte influência da Igreja Católica Apostólica Romana apren-
demos como ensinamento de vida a “dualidade das coisas”: falso
ou verdadeiro, bom ou mal, céu ou inferno, quente ou frio, etc.,
o que nos conduz a um raciocínio geral que difere da realidade
quando se trata da “verdade”, principalmente se aplicada às rela-
ções de consumo.
Em uma relação de consumo a verdade em relação a um pro-

duto ou serviço ofertado recebe forte condição de flexibilidade,
já que são aceitas situações que se demonstram inverídicas – por
exemplo, propaganda dos benefícios proporcionados pelo produ-
to – desde que estas não levem o consumidor ao erro, pois na
análise consumerista condena-se apenas situações enganosas, aque-
las que, além de enganar o consumidor por serem inverídicas, ainda
possuem a incidência de má-fé praticada pelo fornecedor de pro-
dutos ou de prestador de serviço.
Um exemplo bem conhecido de uma situação em que não há

verdade e, mesmo assim, não há enganação é a peça publicitária
do energético Red Bull. Tanto a animação para a tevê quanto a
publicidade impressa demonstram que, ao tomar o energético, a
pessoa ganha asas que lhe dá condições de voar. 
Claro que esse líquido não faz crescer asas nas pessoas que o

ingiram permitindo que elas voem. A metáfora é que, tomando o
energético, a imaginação, a força física da pessoa sofre novo vigor,
podendo levá-la além de onde ela tem o costume ou as condições
de estar.
Por dedução lógica, essa peça publicitária não apresenta imagens

nem informações verdadeiras, mas uma pessoa de raciocínio médio
compreenderá que aquilo não é verdade, e interpretará a mensagem
metaforicamente demonstrada; isso impede que a mensagem seja
considerada enganosa, mesmo que não apresente fatos verdadeiros.
É o caso dos comerciais de cerveja. Um deles, da cerveja Skol,

mostra um rapaz que, ao tomar o primeiro gole da cerveja, é tele-
transportado para uma ilha e se vê rodeado de belas garotas, em
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uma festa regada a cerveja, pessoas alegres e música. A cerveja não
concederá essa situação a ninguém, não conquistará garotas por
ninguém e nem por isso o comercial é enganoso, ele apenas não
é verdadeiro! 
Entretanto, a verdade é um princípio a ser respeitado e aplica-

do às relações consumeristas, por ser necessário à convivência
humana e, também, às relações de consumo.

DIREITOS FUNDAMENTAIS

Para início da compreensão jurídica sobre a verdade, precisamos
recordar quais são os direitos fundamentais necessários das pessoas
ao interagirem com outras pessoas. 
Os direitos fundamentais estruturam-se na manutenção das

características dos direitos naturais, que são inalienáveis e neces-
sários à adequada existência de uma sociedade democrática. Eles
têm sua origem nos teores históricos e filosóficos que buscavam
proteger a liberdade e a dignidade da pessoa humana.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789

originada do racionalismo francês ampliou de forma significativa as
declarações inglesas no final do século XVIII, já as declarações ame-
ricanas desviaram o foco da sociedade privilegiada (a burguesia)
para o gênero humano (todos os homens). Com destaque seu art.16:
“toda a sociedade na qual a garantia dos direitos não é assegurada,
nem a separação dos poderes determinada não possui Constituição”. 
Os direitos humanos positivados no direito internacional alcan-

çam, a partir desse acontecimento, uma proximidade com os
direitos fundamentais, que são validados e amparados pelo poder
constitucional interno de cada Estado, na medida em que se
encontrem interligados.
Em 1948, o Brasil assinou a Declaração Universal do Direito

dos Homens na Organização das Nações Unidas, ONU. Esta tam-
bém incorporou a compreensão de que o bem estar humano é um
direito fundamental do homem, e apresentou, em seu art. 25, o
seguinte texto: 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, a assistência



médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários; e tem
direito a segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Cul-
turais de 1966 também cuidou do direito ao bem-estar, indicando
mecanismos que assegurem o seu exercício. Em seu art. 12 lemos
o seguinte texto: “Os Estados-partes no Presente Pacto reconhe-
cem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de
saúde física e mental”.
Da mesma forma, o Brasil, que também aderiu à Convenção

Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto
de San José da Costa Rica, comprometeu-se a respeitar o art. 4º
que diz: “Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integrida-
de física, psíquica e moral”.
Todos esses institutos universais demonstram que os direitos

fundamentais são básicos a uma constituição que permeie o valor
à vida e a outras essencialidades da dignidade humana. O Brasil
aderiu a muitos desses pactos universais.

Os direitos sociais surgidos como dimensões dos direitos fun-
damentais tornaram-se ações positivas estatais, todas indicadas no
texto constitucional, que objetivam um tratamento adequado à
condição socioeconômica do homem, que lhe permita ser tratado
de forma desigual em situações de desigualdade, equilibrando sua
vida a uma condição média aceitável.
Os direitos sociais, no entanto, necessitam de amparo financei-

ro para sua aplicação, o que origina atritos e divergências em relação
ao planejamento de estratégias políticas para sua implementação.

Esses direitos são tratados em capítulo próprio1 da nossa Cons-
tituição Federal da República (CFR), configurando-se em formas
de tutela pessoal, disciplinando situações subjetivas pessoais ou
grupais de caráter concreto.2 Dayse Coelho apresenta essa locali-
zação constitucional:

Elencados do arts. 6º ao 11 da Constituição Federal, os direitos
sociais são: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e à infância e
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assistência aos desamparados. Entretanto, o conteúdo de que 
o arts. 7º ao 11 trata é exclusivamente de conteúdo normativo
referente ao trabalho, onde muitas garantias, ainda que mínimas,
são garantidas ao trabalhador brasileiro, seja ele urbano ou
rural. A visão de que os direitos sociais são também direitos
fundamentais exsurge como um escudo de proteção a estes
direitos, inclusive por meio de Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental – ADPF, impingindo um dever 
de observância e realização material dos mesmos.3

Os direitos sociais permitiriam ao indivíduo, à família e ao
grupo social o recebimento de apoio mínimo ao seu crescimento
social e econômico como educação adequada, alimentação aces-
sível, segurança e saúde. Porém, não é o que ocorre, como bem
comentou, no passado, Carlos Zahlouth:

... ao invés de se estabelecer condições mínimas de subsistência 
à família brasileira, com a criação de postos de trabalho,
financiamento eficaz na agricultura, valorização do professor
primário, acesso ao sistema de saúde, segurança, reforma agrária
com supervisão técnica, o governo nacional, preocupa-se em
salvar bancos, como o Nacional, que têm como herdeira a filha
do presidente da República (enquanto milhões de trabalhadores
estão sem emprego); comprar avião moderno para a viagens
presidenciais (enquanto os brasileiros sequer conseguem se
alimentar ou pagar passagem nos transportes coletivos); usar 
de todos os meios para aprovar emenda de reeleição dos cargos
majoritários, em especial para a Presidência do Brasil (enquanto
grande parte das conquistas da Constituição de 1988 não foram
ainda regulamentadas); renegociar dívida de grandes empresários
(enquanto milhões de cidadãos são executados por dívidas
ínfimas referente a empréstimos para construção de residências,
implantação de pequenas empresas, despejados por não
conseguirem pagar o sistema de habitação).
Este é o retrato da modernidade brasileira, possuir celular,
comprar carro importado, viajar ao exterior, poder importar
alimentos, falta, assim o mínimo de respeito ao ser humano, 
que se vê despojado do básico. 4
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Atualmente não é diferente! 
A dignidade da pessoa humana é o principal princípio prote-

gido pela Constituição Federal da República, e os direitos sociais
contribuem para que a pessoa humana mantenha essa dignidade.
Claro que o galopante aumento dos índices de exclusão social

e principalmente de criminalidade demonstram uma forte omis-
são na implementação desses direitos, o que resulta em
agressividade a outros bens jurídicos fundamentais, como o patri-
mônio, a vida, a saúde e a segurança.
Os fatos aqui destacados tornam difícil a compreensão sobre a

verdade como princípio vivido pelos brasileiros, porque temos
direitos sociais importantíssimos a uma vida civilizada que não são
verdadeiramente respeitados, o que afeta a grande população bra-
sileira de forma esmagadora; porém, a busca pela aplicação efetiva
dos direitos sociais deve ser mantida pelo operador do direito, ao
construir a real emancipação do homem e lutar pela conquista ver-
dadeira de seus direitos.
Se a verdade deve ser objeto de aplicação dos direitos sociais

existentes, de forma a garantir a integridade humana no Brasil,
então eles devem verdadeiramente ser realizados, aplicados, em
todo agir social, sob o risco de as pessoas compreenderem que
“tudo” em nosso país é falácia, é enganação e tentativa de lucro!
Sabemos que devido aos escândalos políticos e sociais demonstra-
dos pela mídia semanalmente, afirmações nesse sentido feitas sem
análise racional, já existem nos meios sociais.
Se o Brasil assumiu, nos tratados internacionais e em sua Cons-

tituição, deveres prestacionais, ele deve realizá-los de forma eficaz,
para garantir a credulidade da população na verdade das intenções
públicas e, quem sabe, assim, o cumprimento eficaz das intenções
privadas será valorizado.

PRINCÍPIOS EM GERAL E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Algumas explicações sobre os princípios se fazem necessárias
para auxiliar a compreensão futura do tema fundamentado nos
princípios.
Como leciona Humberto Ávila,5 os princípios, de forma geral,

não funcionam como situações decisivas, gerando solução espe-
cífica ao caso em análise, como ocorre com a norma, que é
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aplicada diretamente ao comportamento que ocorrerá em uma
situação específica.
Os princípios atuam como instrumentos que auxiliam comple-

mentarmente – diante de um contexto que sofre a influência de
outras razões (factuais e normativas) –, contribuindo para a adoção
de decisões na medida em que permeia o fato e a norma que o atin-
ge, como uma névoa que se estende por toda a localidade e
influencia a ação e a razão humana.
Rizzatto Nunes ensina que a Constituição apresenta princí-

pios que são verdadeiras diretrizes do ordenamento jurídico,6que
limitam lateralmente o ordenamento jurídico, direcionando o
seu sentido.
Os princípios gerais do direito existem para correlacionar os

efeitos da conduta humana com o estado ideal das coisas, de forma
a originar uma correspondência entre o conceito da norma e o
conceito do fato a ela relacionado. Para tanto, os princípios gerais
do direito possuem o dever imediato de promover o estado ideal
das coisas, demonstrando a conduta necessária para tal.

Na ocorrência de dúvidas, em relação à conduta necessária
para promover o estado ideal das coisas, quando diante de princí-
pios que pareçam colidentes, Humberto Ávila7 apresenta as
interpretações de Ronald Dworkin e Robert Alexy, diante do con-
flito entre princípios. 
Dworkin defende que havendo colisão entre os princípios

aquele com peso relativo maior deve sobressair ao outro (porque
eles possuem pesos diferentes), não ocorrendo invalidade alguma
no princípio subjugado, mas sim, uma diferenciação quanto à
estrutura lógica do princípio a ser aplicado. 
Usando da análise de Dworkin, Alexy complementa a situação

para afirmar que no conflito deve ocorrer uma situação de pon-
deração entre os princípios colidentes (pois eles possuem a mesma
dimensão de peso), aplicando-se, conforme a circunstância concre-
ta, a prevalência do princípio – entre os conflitantes – que melhor
aprouver à situação.
Para compreender a análise de diferenciação entre princípios e

normas, os princípios seriam os condutores (indicariam os funda-
mentos) ao aplicador, permitindo-lhe encontrar as normas (regras)
adequadas a serem aplicadas no caso concreto.
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Nas conclusões de Humberto Ávila, os princípios são imedia-
tamente finalísticos, 

já que estabelecem um estado de coisas cuja promoção gradual
depende dos efeitos decorrentes da adoção de comportamentos 
a ela necessários – seria a determinação da realização de um fim
juridicamente relevante enquanto as normas são imediatamente
descritivas, na medida em que estabelecem obrigações,
permissões e proibições mediante a descrição da conduta a ser
cumprida – seria a previsão do comportamento.8

Os princípios não teriam, portanto, uma função descritiva de
comportamento, mesmo indicando espécies de comportamento e
de consequências quanto à adoção ou não destes.
Já as normas “não são textos nem o conjunto deles, mas os sen-

tidos construídos a partir da interpretação sistemática de textos
normativos. Daí se afirma que os dispositivos se constituem no
objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado”,9 mesmo
não havendo a obrigatoriedade da existência de dispositivos e nor-
mas, concomitantemente, para que cada um exista.
Um fato deve sofrer a interpretação em geral, onde ocorreria no

delineamento concedido pelos princípios constitucionais a aplicação
adequada do ordenamento jurídico vigente. Nesse sentido de análi-
se é que recaem sobre a “verdade” vários outros princípios necessários
à relação entre pessoas humanas e pessoas jurídicas, que entre si nego-
ciam ou se relacionam, permeadas por intenções de boa-fé.
Para aplicação da verdade temos o “princípio da proporcionali-

dade”, que é necessário entre os demais princípios porque é o que
menos castra os direitos fundamentais garantidos em nossa Consti-
tuição; e é proporcional, se as vantagens originadas forem superiores
às desvantagens que surgirão, ou seja, a proporcionalidade se encon-
tra com a análise de causalidade entre o meio que se adota e o fim
que se provoca utilizando aquele meio adotado.

O postulado da proporcionalidade aplica-se nos casos em 
que exista uma relação de causalidade entre um meio e 
um fim concretamente perceptível. A exigência de realização
de vários fins, todos constitucionalmente legitimados, implica
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a adoção de medidas adequadas, necessárias e proporcionais
em sentido estrito.10

Há, ainda, o “princípio da razoabilidade”, que cuida da análise
das circunstâncias, para apurar se estas estão dentro de uma nor-
malidade, harmonizando a intenção geral do direito com o anseio
particular, e também deve incidir sobre as relações de “bem estar”.

O postulado da razoabilidade aplica-se, primeiro, como diretriz
que exige a relação das normas gerais com as individualidades 
do caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma
deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso
individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se
enquadrar na norma geral. Segundo, como uma diretriz 
que exige uma vinculação das normas jurídicas com o mundo
ao qual elas fazem referência, seja reclamando a existência de 
um suporte empírico e adequado a qualquer ato jurídico, seja
demandando uma relação congruente entre a medida adotada 
e o fim que ela pretende atingir. Terceiro, como diretriz que
exige a relação de equivalência entre duas grandezas.11

Tão importante quanto os princípios apresentados temos o
“princípio da dignidade da pessoa humana”. A dignidade da pes-
soa humana é o direito mais garantido em nossa constituição,
fortificando qualquer direito conferido às pessoas em nossa cons-
tituição federal (arts. 6º e 225).
Rizzatto Nunes demonstra que o estado de se ser de uma pes-

soa humana já garante o direito a dignidade, e esta é a “guarida
dos direitos fundamentais”.12

Por último, ressaltamos o “princípio da isonomia”, que objeti-
va a manutenção da igualdade de todas as pessoas perante a lei,13

recaindo, portanto, no legislador ao formular as leis e nos aplica-
dores desta, que devem equilibrar as forças legais vigentes no
sentido de garantir a efetiva manutenção dessa igualdade.
Rizzatto Nunes14 apresenta um exemplo claro na relação de

consumo de total desigualdade, quando cita o caso dos clientes do
cartão de crédito Diners Club (que pactuaram a situação com os cine-
mas), que podiam comprar ingressos para assistir ao filme Titanic pelo
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telefone, evitando, com isso, adquiri-los três horas antes do filme; essa
situação, não ofertada aos demais clientes dos cinemas, é uma clara
discriminação, o que é proibido em na Carta Magna brasileira.15

Salvo as pessoas indicadas na Constituição Federal, as demais
devem ser tratadas com igualdade, independente da vinculação
econômica que possuam.

ELEMENTOS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

Da mesma forma que a relação obrigacional exige seus elementos
constitutivos (credor, devedor, fato e vínculo jurídico), assim tam-
bém a relação de consumo exige a presença de, no mínimo, um
consumidor e um fornecedor, de um produto ou um serviço, para
que possa ser devidamente constituída.
A Lei 8.078/1990 define “consumidor”16 como o “destinatá-

rio final” de um produto ou serviço ofertado, bem como qualquer
pessoa vítima do evento17 ocorrido pela relação de consumo ou
exposta à prática nele prevista.18

Se o produto ou serviço é adquirido por alguém e/ou encer-
ra-se na cadeia de transmissão naquela pessoa específica ou em
outra (que não o repassa adiante em uma nova negociação),19 ou
naquele que usufruindo do fornecimento, se torna vítima20 dele
ou é exposto à sua prática lesiva,21 temos o consumidor. 
Quando o adquirente é pessoa jurídica, o legislador compreen-

de que este pode adquirir bens com o fim de produção e criou
uma exceção à regra do CDC, validando a limitação da indeniza-
ção em situações justificáveis.22 É necessário ressaltar que essa
limitação também ocorre como exceção, em casos especiais, cla-
ramente justificados.
O conceito de “fornecedor” também é apresentado pelo

CDC,23 que busca atingir qualquer modelo de pessoa, seja natu-
ral, jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, sem fins
lucrativos, etc.
O exercício da atividade também pode ser fixo ou eventual,

desde que a atividade exercida seja comercial, em atividade regular
ou eventual, mesmo que o fornecedor seja um ente despersonali-
zado como a massa falida, que durante a sua atividade colocou
produtos no mercado e, por isso, responde por eles; ou mesmo as
“pessoas jurídicas de fato”, como os camelôs.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

22



A exceção quanto à forma de o fornecedor e/ou prestador de
serviço responder civilmente para com o consumidor recai sobre o
fornecedor profissional liberal, que responde por culpa e não por
responsabilidade objetiva,24 como os demais fornecedores. Rizzat-
to complementou a ideia acrescentando “... mas diz respeito ao
conceito de fornecedor”. Este é gênero do qual o fabricante, o pro-
dutor, o construtor, o importador e o comerciante são espécies.25

O CDC apresenta o conceito de “produto”,26 que atinge qual-
quer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, cabendo também
ser durável ou não durável.
E o “serviço” é a atividade exercida pelo prestador através de

obrigação positiva de fazer, também conceituada pelo CDC27, e
que admite a divisão entre durável (os praticados pela continui-
dade da contratação feita – assistência à saúde) e não durável
(encerrado imediatamente após sua realização – hospedagem).

VERACIDADE

A veracidade, situação necessária à “publicidade” (e hoje a publici-
dade talvez seja a mais forte condutora da vontade humana), desde
que respeitada a “liberdade de expressão e o direito à informação”,
será explicada a seguir.
Os princípios, de forma geral, não funcionam como situações deci-

sivas, gerando solução específica ao caso em análise, como ocorre com
a norma aplicada diretamente ao comportamento que ocorrerá
naquela situação específica. Sendo assim, é necessário repetir que a
Constituição Federal da República apresenta princípios, “verdadeiras
diretrizes do ordenamento jurídico”,28 que limitam lateralmente o
ordenamento jurídico, direcionando o seu sentido:

Art. 1º, inciso III da CFR: A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;
(...)
Art. 3º, incisos I e II da CFR: Constituem objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; 
(...)
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Art. 5º da CRF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade....

Já que os princípios gerais do direito possuem o dever imediato
de promover o estado ideal das coisas, demonstrando a conduta neces-
sária para tal. Humberto Ávila apresenta a seguinte explicação:

Os princípios são normas imediatamente finalísticas,
primariamente prospectivas e com pretensão de
complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação
demandam uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta
havida como necessária à sua promoção.

A defesa do consumidor é situação determinada tanto pela CFR
como pelo CDC; pela primeira é imposta não apenas como forma
de proteção ao cidadão, mas também de proteção a toda relação
econômica e de livre iniciativa:

Art. 5º da CFR, XXXII da CFR: Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes: (...) 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do con-
sumidor;
(...)
Art. 170, inciso V da CFR: A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: 
(...) 
V - defesa do consumidor;

Quando é determinada pelo CDC tem caráter de “ordem
pública” e ”interesse social” em obediência à Carta Magna: 
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Art. 1º do CDC: O presente Código estabelece normas de pro-
teção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social,
nos termos do art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constitui-
ção Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Assim sobrepõe-se o interesse consumerista ao individual, a
proteção coletiva à proteção individual, garantindo-se uma prote-
ção em prol de toda a sociedade ao proteger-se a relação de
consumo, seja ela no formato em que for, independente do desti-
natário para o qual a oferta seja direcionada. 
E sendo o CDC um microssistema, ele indica, no art. 4º, como

o consumidor deve ser visto pelo Estado na relação de consumo,
e qual atuação prestacional o Estado deve praticar para garantir a
defesa do consumidor nessa relação, em obediência aos princípios
que sobre ela recaem.

Art. 4º do CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no merca-
do de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o
consumidor: a) por iniciativa direta; (...) d) pela garantia dos pro-
dutos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança,
durabilidade e desempenho.

A verdade sobre o produto e o serviço ofertado é condição neces-
sária à existência digna de qualquer relação pessoal, sendo situação
imposta pela lei ao fornecedor e/ou prestador de serviço para que
este não abuse do consumidor. O art. 6º do CDC dispõe: 

São direitos básicos do consumidor: 
(...)
II – a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos pro-
dutos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade
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nas contratações; 
(...)
Art. 31 do CDC: A oferta e apresentação de produtos ou servi-
ços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qua-
lidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os ris-
cos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Para não pairarem dúvidas sobre a interpretação do que seria
danoso ao consumidor, o CDC tipificou as condições de violação
à boa-fé na relação de consumo, apresentando as situações que
enquadram em enganosidade e abusividade:

Art. 37, §§ 1º e 3º: É proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva. § 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmen-
te falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da nature-
za, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
(...)
§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial
do produto ou serviço. 
§ 4º (Vetado).

Apesar de o Judiciário ter autonomia para interpretar e defi-
nir situações como abusivas, o CDC indica quais seriam algumas
das abusividades praticadas pelo fornecedor e/ou prestador de
serviço:

Art. 39 do CDC: É vedado ao fornecedor de produtos ou servi-
ços, dentre outras práticas abusivas: 
(...)
- inciso IV: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumi-
dor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição
social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
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- inciso V: exigir do consumidor vantagem manifestamente
excessiva. 
(...)
- inciso X: elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

É no sentido principiológico (de direcionamento de sentido),
portanto, que a veracidade deve ser compreendida na relação de
consumo. Vê-se o prescrito no CDC nos arts. 36, § único29 e 37,
caput, e seus §§ 1º e 3º,30 onde a parte ofertante ao inserir seus pro-
dutos ou serviços no mercado deve utilizar de informações verídicas
para os consumidores, informações que sejam capazes de retratar a
verdadeira realidade daquilo que está sendo divulgado.31

Na publicidade deve-se reconhecer a vulnerabilidade do con-
sumidor no mercado diante de anúncios em tevê, revista, jornal e
rádio e outdoors, por isso, além de defender a veiculação da “ver-
dade” (art. 37, §§ 1º e 3º), o CDC ainda exige que o fornecedor
mantenha consigo a “prova” da verdade da informação veiculada
(art. 36, § único), para eventual averiguação ou checagem. Aliás,
o CDC impõe pena, caso o fornecedor não mantenha consigo a
prova (art. 69 do CDC).32

Nossa Constituição Federal protege a “verdade” como agir ético
quando trata de publicidade em matéria de relações de consumo.33

Em relação de consumo sua interpretação necessita do acrésci-
mo de outros princípios constantes no CDC, como o da boa-fé, que
não protege apenas a parte fraca da relação de consumo, na forma
estipulada no art. 4º do CDC, mas orienta, também, nos dizeres de
Rizzatto Nunes “a interpretação garantidora da ordem econômica,
que, como vimos, tem na harmonia dos princípios constitucionais
do art. 170 a sua razão de ser.34

É necessário, também, o princípio da transparência,35 que, alia-
do ao dever de informar,36 orienta agires em prol do amplo
conhecimento do conteúdo contratual e descritivo da relação e do
objeto que será negociado com o consumidor. 
Assim, inverteu-se a regra do caveat emptor, onde o consumidor

deveria buscar as informações necessárias a realização do negócio,
para a regra caveat vendictor, que determina ao fornecedor prestar
adequadamente as informações, sejam sobre o produto, sejam sobre
o serviço.37
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Portanto, no processo de transmissão da informação, agora tra-
tada como publicidade, que objetiva a comercialização do produto
ou serviço, um dos fatores primordiais é a veracidade da informa-
ção apresentada por meio da publicidade.
A informação verdadeira é o principal elemento da publicida-

de e está regulamentada desde a década de 1980 pelo Conselho de
Autorregulamentação Publicitária, Conar, que criou seu Código de
Ética e Conduta. No art. 1º temos que: “Todo anúncio deve ser res-
peitador e conformar-se às leis do país; deve, ainda, ser honesto
e verdadeiro”.
O Art. 37, § 1º, do CDC regula que a publicidade não pode

induzir o consumidor a erro. Nesse sentido, Fabíola Meira e Geor-
gios José relataram o que inviabiliza uma informação:

A informação falsa, aquela mentirosa, enganadora, fingida,
ambígua, dissimulada, simulada, implícita e exagerada,
subliminar acarretará uma falha no processo de comunicação
entre o fornecedor e o potencial consumidor, e dela poderá
resultar uma falha na contratação entre o consumidor e o
fornecedor (indução em erro do consumidor).
Evidenciar uma informação falsa na publicidade não é um
trabalho tão simples; o único critério que deve ser utilizado 
é a capacidade de induzir em erro o consumidor. Para nós o
legislador teve a preocupação de não fechar o comando legal
de proibição da veiculação de publicidade enganosa, na medida
em que evidenciou não só a principal fonte de vício de
consentimento do consumidor (a informação falsa), mas
também qualquer outra modalidade.
Assim, não só a informação pode ser falsa. Muitas vezes a
informação é verdadeira, mas a forma como foi veiculada pode
traduzir no consumidor uma falsa percepção da realidade
daquele produto ou serviço, induzindo-o ao erro.
A análise crítica da publicidade aos olhos do consumidor é que
evidenciará a presença de uma informação falsa ou percepção
falsa da realidade, mesmo que parcialmente, que gerará uma
distorção no processo decisório do consumidor, induzindo-o 
ao engano da adquirir um produto ou serviço que não
compraria se estivesse adequadamente informado.38
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Isso obriga uma divisão de atuação. Para que a comunicação da
empresa seja adequada ao mercado de consumo, as informações
devem ser verdadeiras, precisas e claras, e o conjunto da peça
publicitária também deve possuir imagens, personagens, textos,
música e figuras verdadeiras e interligadas entre si, permitindo
finalmente a compreensão do consumidor sem risco de engano.
Finalmente, como apresentou Antônio Carlos Alencar Carva-

lho,39 a veracidade (que já é analisada inclusive como princípio)
proíbe três formas de publicidade ilegal:

Publicidade simulada, quando se disfarça o caráter publicitário 
do anúncio impondo uma mensagem (que não deve ser reparada
pelo consumidor) como intenção promocional.
Publicidade enganosa ocorre quando  o anúncio induz 
o consumidor a erro, por afirmar falsidades ou sonegar
informações essenciais sobre o objeto.
Publicidade abusiva, quando – com fins comerciais são
denegridos ou deturpados valores socialmente aceitos.

Claro que essa situação de defesa não ocorre em sua plenitu-
de, pois as propagandas, os artistas e a mídia em geral repassam a
informação para o consumidor na forma mais sedutora possível,
e este, que deveria possuir condições de avaliar como um “apelo
de vendas” aquilo que lhe é repassado, na maioria dos casos, não
consegue fazê-lo.
A não incidência de penalização sobre o agir inadequado do

fornecedor também incentiva a enganosidade que ocorre na publi-
cidade. Lembremos que o Decreto 2.181, de 20 de março de 1997,
que regulamentou o CDC, já trouxe pena para esses infratores,40

que não é aplicada.41 O que ocorre de fato é que não são aplica-
das as penas do art. 19 do Decreto 2.181 e nem a pena do art. 69
do CDC.

CONCLUSÃO

Para uma adequada convivência humana, inclusive a convivência
de consumo entre quem oferece e quem adquire produtos e/ou
serviços, é necessário que os princípios básicos de relacionamen-
to humano sejam respeitados.
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A verdade, portanto, não é uma situação a existir apenas na
relação de consumo, mas em qualquer relação interpessoal, pois
interesses, expectativas e fidelidades são investidos na relação obri-
gacional originada, não cabendo atos que busquem enganar uma
das partes nessa relação.
A pessoa humana, seja direta ou indiretamente, ao adquirir um

produto e/ou serviço espera que quem o esteja fornecendo tenha
boa-fé, lisura e dignidade frente a quem nele acreditou, a ponto
de aceitar ser seu consumidor.
Pelo fato de essa relação de consumo estar inserida nos direi-

tos difusos, lembrando que a Carta Magna “indica” os direitos
difusos e coletivos42 sem defini-los, permitindo que a Lei
8.078/1990 o faça,43 esses direitos difusos atingem (protegendo)
inclusive os sujeitos indetermináveis, os quais o CDC busca pro-
teger por ser um “escudo” que atinge todas as pessoas que, como
consumidoras, possam se enquadrar, e permite ao indivíduo poten-
cialmente lesado agir contra o fornecedor que tenta enganar a
todos os consumidores que se tornem seus clientes.
Assim, qualquer pessoa que forneça produtos ou serviços pode

figurar no pólo passivo de uma ação judicial em direito difuso. 
Nos direitos individuais homogêneos há um direito coletivo, e

não litisconsórcio, que permite aos legitimados acionarem44 (o
autor da ação é único) o fornecedor. A ação judicial, neste caso,
é coletiva.
Na relação de consumo, é ônus legal a aplicação da boa-fé

objetiva, que exclui por si qualquer atitude que não preserve a ver-
dade, penalizando, inclusive, quem dela não utiliza na relação de
consumo, principalmente o fornecedor e/ou prestador de serviço,
que é a parte mais forte na relação.
A veracidade é uma situação de convivência humana, e fonte

de tranquilidade para as situações negociais. Sem ela, a relação de
consumo transforma-se em guerra desigual, onde formigas lutam
contra elefantes.
Ocorrendo violação, abre-se o leque de reparação civil cabível

ao consumidor, diante do dano originado pelos atos enganosos do
fornecedor e/ou prestador de serviço.
Até mesmo pela regra geral do Código Civil Brasileiro, o agen-

te da má-fé passa a enquadrar-se na legislação civil seja por agir
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de forma inadequada45 ou por exceder a forma adequada de agir,
tornando-a excessiva.46 Estando em situação de ilegalidade e oca-
sionando dano ao consumidor, passa o agente a ter a obrigação de
reparar os danos,47 tendo como parâmetro limite desta reparação
a extensão do dano causado.48
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NOTAS

1 Capítulo II do título II.

2 Zahlouth Júnior, 2007.

3 Almeida, 2007. 

4 Zahlouth Júnior, 2007.

5 Ávila, 2006.

6 Rizzatto Nunes, 2005, p. 9.

7 Ávila, 2006, p. 37, 51.

8 Idem, ibidem, p. 167-168.

9 Idem, p. 30.

10 Idem, p. 169.

11 Idem, p. 169.

12 Rizzatto Nunes, 2005, p. 9.

13 Art. 5º da CFR: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”.

14 Rizzatto Nunes, 2005, p. 35.

15 Art.3º, IV: “... sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação”.

16 Art. 2º, § único: “Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final. Parágrafo único – Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 
de consumo”.

17 Art. 17: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores
todas as vítimas do evento”.
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18 Art. 29: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se
aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às
práticas nele previstas”.

19 Equipara-se a consumidor então a coletividade de pessoas, mesmo
não identificadas, desde que tenham participado da relação de consumo.

20 Vítima com ou sem relação de consumo, como os moradores de
casa atingida por avião que caiu, que se equiparam no direito de acionar 
a empresa de aviação, aos passageiros.

21 Situação que atinge a qualquer pessoa que possa, em
potencialidade, ser atingida pelo fornecedor e/ou produtor com seu
anúncio enganoso.

22 Art. 51, inciso I: “Art. 51 - São nulas de pleno direito, (...) que: 
I – Impossibilitem (...) Nas relações de consumo entre o fornecedor e 
o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em
situações justificáveis”.

23 Art. 3º do CDC: “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

24 Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos (...) § 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais
será apurada mediante a verificação de culpa.

25 Rizzatto Nunes, 2005, p. 90.

26 Art. 3º, § 1 do CDC: “(...) § 1º - Produto é qualquer bem, móvel
ou imóvel, material ou imaterial”.

27 Art. 3º, § 2º do CDC: “(...) § 2º - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista”.

28 Rizzatto Nunes, 2005, p. 9.
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29 Art. 36 do CDC: “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que
o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. § único - O
fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu
poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos
e científicos que dão sustentação à mensagem.

30 Art. 37 do CDC: “É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito
da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço
e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (...)   § 3º - Para os efeitos
deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixara de
informar sobre dado essencial do produto ou serviço. § 4º (Vetado)”.

31 Almeida Santos e Alexandridis. A informação falsa na publicidade. 

32 Art. 69 do CDC: “Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e
científicos que dão base à publicidade: Pena - Detenção de um a seis meses
ou multa”.

33 CFR, art. 37, § primeiro; art. 220, § terceiro, inciso II e § quarto; art.
221, inciso IV.

34 Rizzatto Nunes, 2005, p. 573.

35 Caput do art. 4º, e art. 46, ambos do CDC.

36 Art. 6º, III e art. 31, ambos do CDC, e art. 5º da CFR, inciso XIV.

37 Rizzatto Nunes, 2005, p. 577.

38 Almeida Santos, e Alexandris, 2007. 

39 Carvalho, 2007..

40 Art. 19: “Toda pessoa física ou jurídica que fizer ou promover
publicidade enganosa ou abusiva ficará sujeita à pena, cumulada com aquelas
previstas no artigo anterior, sem prejuízo da competência de outros órgãos
administrativos. § único - Incide também nas penas deste artigo o
fornecedor que: a) deixar de organizar ou negar aos legítimos interessados
os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem
publicitária; b) veicular publicidade de forma que o consumidor não possa,
fácil e imediatamente, identificá-la como tal”.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

34



41 Art. 18: “A inobservância das normas contidas na Lei n. 8.078, de
1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar,
antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de
natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: I – multa, II –
apreensão do produto; III – Inutilização do produto; IV – cassação do
registro do produto junto ao órgão competente; V – proibição de fabricação
do produto; VI – suspensão de fornecimento de produtos ou serviços; VII –
suspensão temporária de atividade; - VIII – revogação de concessão ou
permissão de uso; IX – cassação de licença do estabelecimento ou de
atividade; X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de
atividade; XI – intervenção administrativa; XII – imposição de
contrapropaganda”.

42 Art. 129 da CFR: “São funções institucionais do Ministério Público:
(...) III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos”.

43 Art. 81 do CDC: “A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente,
ou a título coletivo. § 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 circunstâncias 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 entendidos os decorrentes de origem comum.

44 Art. 82 do CDC: “Para os fins do art. 81, § único, são legitimados
concorrentemente: I - O Ministério Público; II - a União, os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da administração
pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica,
especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por
este Código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 1
(um) ano e incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e
direitos protegidos por este Código,  dispensada a autorização assemblear. §
1º - O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações
previstas no art. 91 e segs., quando haja manifesto interesse social
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do
bem jurídico a ser protegido. §§ 2º e 3º (vetados)”.
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45 Art. 186 do CCB: Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

46 Art. 187 do CCB: Também comete ato ilícito o titular de um direito
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

47 Art. 927 do CCB: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

48 Art. 944 do CCB: A indenização mede-se pela extensão do dano.
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CAPÍTULO 2
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PÚBLICO INTERNO EM FACE DOS 
CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE NAS RELAÇÕES
DE CONSUMO
Emerson Penha Malheiro

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA

A responsabilidade penal da pessoa jurídica está prevista no art. 225,
§ 3º, da Constituição Federal: 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.

A lei 9.605, de 1998, disciplinou o tema com a previsão das con-
dutas que configuram crime no direito penal ambiental brasileiro:

Claro está que a finalidade maior da Constituição Federal é
trazer efetividade e utilidade para o direito criminal ambiental,
estabelecendo sanções penais concretas para aqueles que, na
ordem jurídica do capitalismo, lesam ou mesmo ameaçam a vida
em todas as suas formas.1

Desse modo, a discussão doutrinária sobre a possibilidade de res-
ponsabilização da pessoa jurídica em face dos crimes ambientais se
mostra superada, observada a expressa previsão constitucional do
tema. Ademais, 

as disposições gerais da Lei Federal 9.605/1998 procuraram
atender não apenas os regramentos que fundamentam o direito
criminal e penal constitucional, mas também as especificidades
criadas pelo direito criminal ambiental constitucional e pelo
direito penal ambiental constitucional.2

O ESTADO COMO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO

O Estado deve ter elementos mínimos para a sua plena existência,
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sendo três deles objetivos, e portanto fundamentais, e um subjeti-
vo, que não é essencial, por não ser propriamente constitutivo. O
território, o governo soberano e o povo são objetivos, e a recogni-
ção plena de sua existência, subjetiva.

ELEMENTOS OBJETIVOS DOS ESTADOS

TERRITÓRIO

Território é o elemento objetivo espacial, físico. Deve haver uma
base territorial, ou seja, um campo abrangido por delimitação de
determinada área geográfica da superfície terrestre, “em que se fixa
uma jurisdição, ou se estabelece uma unidade administrativa”,3 no
qual o Estado desempenha, de forma contínua sua soberania.

GOVERNO SOBERANO

Governo soberano é o elemento objetivo político. Assim sendo,
caracteriza-se como tal uma estrutura política com estabilidade, que
conserva a ordem no plano interno e representa o Estado nas rela-
ções exteriores;

POVO

Povo é o elemento objetivo pessoal, humano. São as pessoas que
vivem no Estado de forma permanente, ligadas a ele pelo vínculo
jurídico da nacionalidade.
Não é possível confundir povo com nação, que é a coacerva-

ção de pessoas por idênticas tradições e costumes, aliadas por
laços históricos, culturais, econômicos e, geralmente, unidas pelo
mesmo idioma. Tampouco se deve misturar ao conceito de popu-
lação, que é demográfico, e determina o “conjunto de pessoas que
habitam uma base territorial, sem distinção entre nacionais e
estrangeiros”.4

CONFLITO APARENTE ENTRE NORMAS INTERNAS E INTERNACIONAIS

SOBRE O MEIO AMBIENTE INCIDENTES SOBRE A PESSOA JURÍDICA DE

DIREITO PÚBLICO INTERNO

O Estado brasileiro é pessoa jurídica de direito público interno e,
ao mesmo tempo, possui personalidade jurídica de direito inter-
nacional público.
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Sobre a relação entre a lei interna de um Estado e o tratado
internacional, defronta-se a doutrina com severos
questionamentos acerca da possibilidade de confronto entre 
eles e, na hipótese afirmativa, busca responder qual das ordens
jurídicas deve prevalecer.5

DUALISMO

O maior expoente do dualismo foi Carl Heinrich Triepel, eminen-
te jurista de origem alemã, que estabeleceu essa teoria no final do
século XIX, no ano de 1899. No entanto, a nomenclatura só foi uti-
lizada por Alfred von Verdross, no ano de 1914,  e aceita por Triepel,
no ano de 1923.6

O dualismo se caracteriza pela apresentação de duas ordens jurí-
dicas distintas e separadas, que “podem ser tangentes, mas não
secantes, isto é, são independentes, não possuindo qualquer área em
comum”.7 Em outras palavras, pode-se dizer que o direito interno
cuida das relações jurídicas intraestatais, enquanto que o direito
internacional trata das relações jurídicas exteriores. Desse modo,
torna-se impossível a existência de qualquer conflito entre elas.
Essa teoria se baseia na concepção estrutural das ordens jurídi-

cas: o direito interno se caracteriza pela subordinação, pois depende
exclusivamente da vontade unilateral do Estado e o direito inter-
nacional, pela coordenação, uma vez que este depende da vontade
comum de vários Estados.
De acordo com o dualismo, para que uma norma internacional

possa ser aplicada na dimensão interna do Estado, é necessário que
ele, Estado, a introduza em seu ordenamento jurídico doméstico, o
que pode ser denominado de “teoria da incorporação”. É necessá-
rio, portanto, que os dispositivos internacionais sofram “um processo
de recepção para transformar-se em norma jurídica do sistema jurí-
dico do Estado”.8

Cumpre ressaltar que o direito internacional é indiferente quan-
to ao método escolhido pelo Estado para promover a recepção da
norma convencional em seu ordenamento jurídico.
Os tratados 

desde que aprovados no âmbito interno conforme
procedimentos prescritos pelas respectivas constituições,
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adquirem status legal, imperam como leis internas, de tal modo
que, se são incompatíveis com leis ordinárias do país, as
tornam revogadas conforme a regra estrutural da lex posterior.
Submetem-se, não obstante, à hierarquia e não podem
contrariar disciplinas constitucionais.9

A Constituição Federal brasileira de 1988 adotou o dualis-
mo ao exigir a incorporação do direito internacional ao direito
interno, conforme aduz a interpretação do Supremo Tribunal
Federal acerca do art. 84, inciso IV da Carta de Outubro. O dua-
lismo, à guisa de exemplificação, também é adotado na Itália e
na Islândia.
Assim, “Não há aplicação automática, por exemplo, de um tra-

tado internacional; é necessário que ele, pelos meios adequados,
passe a integrar o ordenamento jurídico interno do Estado”,10 para
então ter validade e vigência naquele território.
Nesta hipótese, havendo um conflito aparente de normas, “já não

mais trata de contrariedade entre o tratado e a norma de direito
interno, mas entre duas disposições nacionais”.11

MONISMO

O monismo se caracteriza pela apresentação de uma única ordem
jurídica e não duas independentes. Essa teoria tem duas correntes:
uma que estabelece a supremacia do direito internacional sobre o
direito interno, determinando que as normas de direito interno
deverão se ajustar às do direito internacional; e outra que estabele-
ce a supremacia do direito interno, determinando que as normas
internacionais deverão se ajustar ao direito interno.

MONISMO COM SUPREMACIA DO DIREITO INTERNACIONAL

O maior expoente do monismo com supremacia do direito inter-
nacional foi Hans Kelsen, eminente jurista de origem austríaca que
estabeleceu a teoria no ano de 1926, preconizando sua discordân-
cia sobre a existência de duas ordens jurídicas independentes,
aduzindo acerca de dois ramos pertencentes a um mesmo sistema,
sendo o direito internacional hierarquicamente superior ao direito
interno do Estado, assim como a Constituição, no plano intraesta-
tal, está situada acima das leis ordinárias.

PESQUISA DIREITO GV

41



O fundamento da teoria está na norma hipotética fundamen-
tal, que se caracteriza pelo princípio pacta sunt servanda. Assim
sendo, tal princípio ocupa o vértice do ordenamento jurídico glo-
bal. Em consequência, não há de se falar em conflito entre o direito
interno e o direito internacional, pois sempre prevaleceria este
em detrimento daquele, ou seja, o tratado se sobrepõe à ordem jurí-
dica interna.
É a teoria açambarcada pela Convenção de Viena sobre o Direi-

to dos Tratados (1969), ao aduzir, em seu art. 27, que “Uma parte
não pode invocar as disposições de seu direito interno para justi-
ficar o inadimplemento de um tratado”.
Há uma “incorporação automática”12 do tratado, que passa a ter

uma aplicação instantânea e imediata no ordenamento jurídico
interno do Estado pactuante. Desse modo, se eventualmente hou-
ver norma interna em sentido contrário, ela certamente perderá a
validade, prevalecendo sempre a disposição internacional.
O monismo com supremacia do direito internacional é adotado

na França, como expressamente determina a sua Constituição.

MONISMO COM SUPREMACIA DO DIREITO INTERNO

O maior expoente do monismo com supremacia do direito interno
foi Georg Jellinek, eminente juiz e filósofo de origem alemã que esta-
beleceu a teoria com base no sistema de Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, que determina a soberania irrestrita e absoluta do Estado.
Dessa forma, a obrigatoriedade do direito internacional advém

do direito interno do Estado. Há uma única ordem jurídica, a inter-
na, da qual emana o direito internacional.
O direito internacional, de acordo com esse  entendimento, é

um “direito estatal externo”,13 ou seja, “um direito interno que os
Estados aplicam na sua vida internacional”.14

O fundamento da teoria está na autolimitação estatal, pois se
não há autoridade superior ao Estado, cabe a ele mesmo determi-
nar livremente suas obrigações internacionais e, portanto, é o “juiz
único de suas causas”.15

No Brasil, em face da adoção do dualismo, em que se apresen-
tam duas ordens jurídicas distintas e separadas, o conflito é apenas
aparente, pois a norma internacional, para ter validade e executo-
riedade no ordenamento jurídico pátrio, deve ser incorporada
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mediante a aprovação pelo Congresso Nacional e ratificação pelo
Presidente da República.

BENS E SERVIÇOS DE NATUREZA AMBIENTAL PRESTADOS

PELO ESTADO

Tendo na primeira parte deste capítulo analisado a função do Esta-
do a partir das diretrizes traçadas pela Constituição Federal de
1988, trataremos agora acerca dos  bens e serviços de natureza
ambiental fornecidos pelo Estado.
Uma análise inicial do que seja bem de natureza ambiental,

passa pela análise do que seja meio ambiente sob a perspectiva do
direito positivo.
O art. 225 da constituição Federal, ao tratar do meio ambien-

te, estabelece que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. 

A Lei 6.938/1981 (Lei Nacional de Política do Meio Ambien-
te) em seu art. 3º, inciso I estabelece: “Para os fins previstos nesta
Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Para o professor José Afonso da Silva:

O ambiente, integra-se realmente, de um conjunto de
elementos naturais e culturais, cuja interação constitui e
condiciona o meio em que se vive. Daí porque a expressão
“meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido (como
conexão de valores) do que a simples palavra “ambiente”. 
Esta exprime o conjunto de elementos; aquela expressa o
resultado da interação desses elementos. O conceito de meio
ambiente há de ser pois, globalizante, abrangente de toda 
a natureza original e artificial, bem como os bens culturais
correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, 
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a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico,
turístico, paisagístico e arqueológico.
O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos
naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca
assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos
recursos naturais e culturais. 16

Partindo-se da análise da Constituição Federal é perfeitamente
possível entender-se por bens ambientais, todos aqueles que segun-
do o que decorre da leitura do art. 225 da Carta Magna, propiciem
a todos a sadia qualidade de vida, constituindo-se, portanto, bens de
natureza difusa, não sendo de titularidade particular ou pública.
Fiorillo, com sua habitual clareza, ao tratar dos bens ambien-

tais deixou claro que:

O artigo 225 estabelece a existência de uma norma vinculada
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reafirmando,
ainda, que todos são titulares do referido direito. Não se reporta
a uma pessoa individualmente concebida, e sim a uma
coletividade de pessoas indefinidas, o que demarca um critério
transindividual, em que não se determinam, de forma rigorosa,
as pessoas titulares desse direito.
O bem ambiental é, portanto, um bem que tem como
característica constitucional mais relevante ser essencial à sadia
qualidade de vida, sendo ontologicamente de uso comum do
povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa
dentro dos limites constitucionais.
Uma vida saudável reclama a satisfação de um dos fundamentos
democráticos de nossa Constituição Federal, qual seja, a
dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 1º, III.
É, portanto, do somatório dos dois aspectos: bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, que
estrutura constitucionalmente o bem ambiental.17

Assim, quando se cuida de identificar o que de fato seja bem
ambiental, deve ser observado o fato de que os bens ambientais ao
assegurar à sadia qualidade de vida, asseguram além da preservação
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do direito à vida, também o atendimento de um dos princípios cons-
titucionais da República Federativa do Brasil, relacionado ao
princípio da dignidade humana (art. 1º, II).
Como bem ressalta Sirvinskas, em sua obra Tutela constitucional

do meio ambiente:

Não basta que os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil
tenham direito à vida. É necessário que o Estado garanta a todos 
os direitos decorrentes desse direito fundamental e ainda outros
direitos decorrentes à vida, como por exemplo, o respeito à
dignidade da pessoa humana. Essa dignidade não se refere somente
aos aspectos extrapatrimoniais, mas também aos patrimoniais. É
preciso que o Estado garanta a todos uma qualidade de vida digna.
Ter uma qualidade de vida digna é ter acesso ao meio
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, caput, do CF).
A dignidade da pessoa humana está intimamente relacionada
com o direito à vida e, consequentemente, com o direito
ambiental. É o direito ambiental que irá proteger a vida em
todas as suas formas.18

O autor concluiu que:

Para que o indivíduo possa ter uma vida digna, o Estado
precisará garantir os direitos mínimos e indispensáveis para 
a sua sobrevivência. São eles os direitos sociais à educação, 
à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à
previdência social, à proteção à maternidade e à infância e 
à assistência aos desamparados (art. 6º da CF). Esses direitos
mínimos estão também arrolados no art. XXV, itens 1 e 2, 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 10 de
dezembro de 1948.19

A esses direitos mínimos previstos no texto constitucional
Fiorillo denomina “Piso Vital Mínimo”, afirmando que:

Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores
(mínimos) fundamentais descritos no art. 6º da Constituição
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Federal, de forma a exigir do Estado que sejam assegurados,
mediante o recolhimento dos tributos, educação, saúde,
trabalho, moradia, segurança, lazer entre outros direitos básicos,
indispensáveis ao desfrute de uma vida digna.
Desta feita, temos que o art. 6º da Constituição fixa um piso
vital mínimo de direitos que devem ser assegurados pelo Estado
(que o faz mediante a cobrança de tributos), para o desfrute da
sadia qualidade de vida.20

Resta claro que o legislador constituinte ao fixar dentre os
direitos e garantias fundamentais, os direitos sociais previstos no
art. 6º da Constituição Federal, elevou o Estado à categoria de for-
necedor de Bens e Serviços Públicos de natureza ambiental, sendo
certo “que os direitos sociais, como os direitos fundamentais de
segunda geração, são aqueles que reclamam do Estado um papel
prestacional, de minoração das desigualdades sociais”.21

Desse modo, o Estado ao implementar suas políticas públicas de
modo a contemplar o atendimento dos direitos sociais, relaciona-
dos aos bens que compõe o chamado piso vital mínimo previsto no
art. 6º do texto constitucional, coloca-se na condição de fornece-
dor de bens e serviços que garantam a vida de forma digna e
saudável, de modo a assegurar a obediência do princípio da digni-
dade da pessoa humana, além de viabilizar práticas que contribuam
para a erradicação da pobreza e marginalização, além, da redução
das desigualdades sociais (art.3º, inciso II da CF).
Nessa linha de ideias, Celso Ribeiro Bastos, afirma que:

as modernas Constituições impõem aos Poderes Públicos a
prestação de diversas atividades, visando o bem-estar e o pleno
desenvolvimento da personalidade humana, sobretudo em
momentos em que ela se mostra mais carente de recursos e
tem menos possibilidade de conquistá-los pelo seu trabalho. 22

À propósito, José Afonso da Silva, ao tratar dos chamados direi-
tos sociais, afirmou que:

os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do
homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em normas
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constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de
situações sociais desiguais.

Mais adiante, o mesmo autor, ao estabelecer a classificação dos
direitos sociais arrolados nos arts. 6º ao 11 ao da Constituição Fede-
ral, expressamente classifica os direitos do art. 6º como sendo
“direitos sociais do homem consumidor”, afirmando que:

Na categoria dos direitos sociais do homem consumidor entram:
os direitos à saúde, à segurança social (segurança material) ao
desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos
à instrução, à formação profissional e à cultura e garantia ao
desenvolvimento da família, que são como se nota, os indicados
no art. 6º e desenvolvidos no título da ordem social.

Não restam dúvidas de que, segundo a ordem constitucional
vigente, o Estado assume a condição de fornecedor, ao implemen-
tar as diversas atividades voltadas ao atendimento do piso vital
mínimo, sendo compatível à sua atuação à definição de fornece-
dor prevista no art. 3º da Lei 8.078/1990, ao estabelecer que:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes desperso-
nalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação,
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços.
§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de con-
sumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das rela-
ções de caráter trabalhista.

A partir da definição de serviço apresentada na lei consumeris-
ta, podemos compreender Serviço Público, segundo a definição
apresentada por Marçal Justem Filho, como sendo
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uma atividade pública administrativa de satisfação concreta 
de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou
imateriais, vinculadas diretamente a um direito fundamental,
destinada a pessoas indeterminadas e executada sob regime 
de direito público.23

MÁCULA PENAL PARA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

INTERNO EM FACE DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE

É cediço que as penas aplicadas à pessoa jurídica não atingem as
pessoas físicas. No entanto, a mácula produzida pela sanção crimi-
nal não alcança somente a pessoa jurídica, pois diferentemente com
o que ocorre com os efeitos técnicos da pena, o dano à imagem
daqueles que são responsáveis pela administração do Estado é paten-
te, comprometendo seriamente o futuro político dessas pessoas.
Desse modo, conclui-se que a proteção penal do meio ambien-

te é essencial para a preservação e utilização deste, de acordo com
a lei pela pessoa jurídica de direito público interno.
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1 Fiorillo, 2009, p. 421.

2 Idem, ibidem, p. 422

3 De Plácido e Silva, Vocabulário jurídico, p. 809.

4 Malheiro, 2008, p. 93-94.

5 Malheiro, 2009, p. 43.

6 Celso Renato Duvivier de Albuquerque Mello, Curso de direito
internacional público, passim.

7 Idem, ibidem, p.121.

8 Rizzatto Nunes, 2000, p. 84.

9 Tercio Sampaio Ferraz Junior, Introdução ao estudo do direito: técnica,
decisão, dominação, p. 240.

10 Aguinaldo Allemar, Direito internacional, p. 25.

11 Valério de Oliveira Mazzuoli, Curso de direito internacional público, 
p. 48.

12 Idem, ibidem, p. 53.

13 Celso Renato Duvivier de Albuquerque Mello, op. cit., p. 123.

14 Idem, ibidem, p. 123.

15 Oliveiros Litrento, Curso de direito internacional público, p. 101.

16 Silva, 2009, p. 20

17 Fiorillo, 2009, p. 70.

18 Sirvinskas, 2008, p. 166

19 Idem, ibidem, p. 169.

20 Idem, ibidem, p. 75.
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22 Bastos, 2000, p. 259,

23 Justem Filho, 2005, p. 478.
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CAPÍTULO 3
PUBLICIDADE DE MEDICAMENTOS PATENTEADOS E
SEUS REFLEXOS NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES
José Carlos Loureiro da Silva

“A realidade é inacreditável.”
Clarice Lispector

Numa economia de mercado como a brasileira, sabe-se que os for-
necedores buscam o aumento incessante de seus faturamentos,
conquistando percentuais do mercado através do uso da publici-
dade, importante ferramenta por meio da qual o consumidor passa
a conhecer produtos e serviços. Com a indústria farmacêutica não
é diferente. E como bem observou o ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, a publicidade de medicamentos no nosso país é
muito pouco estudada, em que pesem “os efeitos de suas ativida-
des sobre a população e profissionais de saúde”.1

Acontece que, pela peculiar natureza daquilo que comerciali-
zam –medicamentos, em especial os denominados medicamentos
éticos2 – os laboratórios farmacêuticos não podem fazer uso das
técnicas publicitárias de comunicação de massas para a divulgação
de seus produtos, por serem elas defesas por lei. Devido ao alto
custo que a publicidade representa para essas empresas (em média,
30% do preço de um remédio),3 seus departamentos de marketing
estão em constante pesquisa para a melhora da relação custo/bene-
fício nesse estratégico setor. Como a lógica do lucro se sobrepõe
a qualquer outra, a fim de se desvencilharem dos limites que lhes
são legalmente impostos e poderem atingir seus objetivos, as empre-
sas farmacêuticas lançam mão de subterfúgios que, a nosso ver,
acabam afrontando garantias fundamentais dos consumidores, além
de constituírem condutas penalmente reprováveis.
Pelo estudo que realizamos, para escrever este capítulo,4 cons-

tatamos a implantação, em nosso país, de uma pesquisa denominada
close-up. Através dela farmácias e drogarias, mediante remuneração,
repassam cópias das receitas aviadas às indústrias farmacêuticas, a
fim de que estas saibam quais médicos estão prescrevendo deter-
minados medicamentos e para quais pacientes. Isso possibilita a
essas indústrias uma constante monitoração dos médicos, para elas
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encaminharem seus representantes para pôr em prática a competen-
te publicidade dos remédios produzidos por elas. Em determinadas
farmácias, o requinte é tal que a informação é coletada na boca do
caixa, em softwares que registram todos os dados contidos na recei-
ta médica e os repassam às indústrias interessadas.5

Apesar de alguns negarem a existência dessa espécie de pesqui-
sa, outros asseguram que ela é efetivamente realizada. O que se pôde
constatar pela reportagem publicada pela Revista Ser Médico, um
representante do laboratório farmacêutico Boehringer Ingelheim do
Brasil, Dr. José Carlos Breviglieri, não negou a realização de pes-
quisas, mas afirmou que os laboratórios não as fazem diretamente
e sim “por empresas que não pertencem ao setor”. Daí se depreen-
de que as indústrias farmacêuticas coletam informações.6

Para não deixar pairando quaisquer dúvidas sobre a existência
desse tipo de pesquisa em nosso país, o gerente de marketing da
Drogão, uma rede de farmácias que conta com um sem-número
de filiais em todo o Estado de São Paulo), Nelson de Paula con-
firmou que a empresa na qual trabalha recolhe esses dados de seus
consumidores, consoante asseverou em entrevista para o jornal O
Estado de S. Paulo. Na ocasião, ele afirmou, inclusive, que, a seu ver,
esse procedimento “é lícito e desejável” e explicou como aconte-
ce o escambo entre a drogaria e as indústrias farmacêuticas para
as quais eles fornecem dados,7

Ora, a Constituição Federal dispõe:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propr iedade, nos
termos seguintes: 
(...)
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação. 

O direito à intimidade “consiste na faculdade que tem cada indi-
víduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e
familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre
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a privacidade de cada um, e também impedir que sejam divulgadas
informações sobre esta área da manifestação existencial do ser
humano”.8 Trata-se de um direito que provém dos direitos da per-
sonalidade, constituindo estes porção integrante dos direitos ou
garantias fundamentais. Como asseveram Mariana Maiza de Andra-
de Gois e Sérgio Tibiriçá Amaral, a intimidade:

Deriva da dignidade da pessoa, protege uma necessidade ou 
um bem básico para a livre autodeterminação individual. A
intimidade é inalienável, imprescritível e irrenunciável, sendo 
que a dignidade humana depende da sua observância. Ela não
pode ser extraída do texto constitucional, pois  trata-se  de
cláusula pétrea, mesmo que por Emenda à Constituição (art. 60,
par. 4, inciso IV).9

Como bem afirmou Eduardo C. B. Bitar, 

os direitos do consumidor envolvem alguns direitos da
personalidade, sobretudo o direito à vida, à higidez física, à
honra, à intimidade (...) cercando-os de efetiva proteção jurídica,
material e processual, no âmbito das relações de consumo.10

Ora, o remédio ético que alguém esteja utilizando somente diz
respeito a ele próprio e a seu médico. Tornar essa informação objeto
de comércio entre farmácias e uma indústria farmacêutica é excres-
cência inaceitável, que o direito consumerista repele e abomina.
Necessário se faz a abertura dessa verdadeira “caixa preta”.

Digamos que a justiça considere essa coleta de dados um proce-
dimento legal – o que muito duvidamos. O art. 43, caput, do
Código de Defesa do Consumidor dispõe: 

O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso
às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 
as suas respectivas fontes.

Assim, sendo legal a coleta dessas informações pelas farmácias,
o consumidor poderá ter acesso àquelas que dizem respeito a si,

PESQUISA DIREITO GV

55



pois a lei o autoriza. Mas a continuar tais registros revestidos por
um manto de mistério, com algumas farmácias negando a sua ela-
boração ou se recusando a dar informações sobre o fato (como a
Drogasil e a Droga Raia, conforme a mencionada reportagem do
jornal O Estado de S. Paulo), o dispositivo legal retromencionado
jamais poderá ser cumprido. Ademais, agindo dessa forma, as dro-
garias que coletam e vendem dados de seus consumidores estão
deixando de cumprir o disposto no parágrafo 2º do mesmo arti-
go.11 Urge que os consumidores tenham conhecimento de tais
informações, sejam elas armazenadas por fichas ou registros, até
para que possam fazer corrigir as que sejam inexatas. Aliás, cons-
titui crime contra as relações de consumo deixar o fornecedor de
corrigir imediatamente as informações inexatas sobre o consumi-
dor, consoante preveem os arts. 61 e 73 do CDC.12

A pesquisa close-up, além da exposição vexatória da intimida-
de do consumidor/paciente, possui também um potencial para lhe
causar-lhe graves danos econômicos. Vejamos: se a informação é
revelada mediante remuneração aos laboratórios farmacêuticos,
poderá também sê-lo para qualquer um que esteja disposto a pagar
por ela. Uma grande empresa que esteja selecionando empregados
pode comprar esse tipo de dados para não admitir, por exemplo, can-
didatos que estejam usando, ou já usaram, remédios psiquiátricos.
Além disso,  esse tipo de informação, se adquirida por determina-
do partido político com o fito de revelar ao público o remédio para
doença venérea ou impotência sexual utilizado pelo seu adversá-
rio, pode causar danos morais imensuráveis. O risco se torna ainda
maior em época eleitoral, período em que os partidos chegam ao
extremo de elaborar dossiês acerca de dados financeiros sigilosos
de candidatos, os quais revelam a falta de compromisso ético de
muitos políticos. 
Se até da Receita Federal – órgão público, que tem o dever legal

de zelar pelo sigilo dos dados dos contribuintes –, os políticos
obtêm informações (sabe-se lá por meio de quais mecanismos),
maior facilidade terão em comprar das farmácias – órgãos privados
–, a informação de quais remédios seus desafetos usam, lembrando
que esse tipo de informação tornou-se  objeto de comércio.
Os danos, efetivos ou potenciais, causados aos consumidores pela

pesquisa close-up revelam-se, pois, patentes. Não se pode admitir que
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um direito constitucionalmente garantido venha a ser afrontado pela
necessidade de uma empresa de divulgar seus produtos. Sopesando-
se, nesse confronto, a relevância do interesse jurídico a ser
protegido, não restam dúvidas de que a intimidade do consumidor
revela-se um bem maior. 
Essa conduta, a nosso ver, é criminosa. O Código Penal, em seu

art. 154, assim dispõe: 

Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em
razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação
possa produzir dano a outrem: - Pena: detenção, de 3 (três)
meses a 1 (um) ano, ou multa.

Parece-nos que o fato exposto se amolda perfeitamente ao pre-
visto nesse artigo. Se o farmacêutico – que tem dever profissional
de manter sigilo sobre o que lhe é confiado – vende ou troca a
informações contidas em receituários médicos de consumidores, ao
adquirem remédios, não estará agindo sob a excludente de antiju-
ridicidade da justa causa, prevista no artigo. Quer seja diretamente
efetuada pela indústria farmacêutica ou por qualquer outro tipo de
empresa, entendemos que essa espécie de pesquisa viola frontal-
mente a intimidade do consumidor, direito este constitucionalmente
assegurado. Se a ficha clínica de um paciente somente pode ser
requisitada por autoridade judicial em casos especialíssimos, se o
médico que revelar, sem justo motivo, a doença de que é porta-
dor seu paciente comete um crime, parece-nos contrassenso ser
legalmente admitido que o nome de um consumidor e do remédio
que este faz uso sejam objeto de comércio lícito entre a farmácia
e terceiros.
Somos obrigados a relatar que fomos vítimas da pesquisa close-

up. Por três vezes, ao adquirirmos um determinado medicamento
em lojas da rede Drogão, tanto na cidade de Santos como na Capi-
tal paulista, constatamos que, no ato da aquisição, o procedimento
na farmácia é sempre o mesmo: a funcionária anota o nome do con-
sumidor, seu endereço e telefone, além do número da cédula de
identidade e o órgão emissor. A seguir, no interior de uma sacola
de plástico transparente ela coloca a caixa do remédio e um impres-
so da farmácia no qual ela anota o número do CRM do médico. A
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sacola é entregue ao consumidor, que a leva até o caixa e efetua o
pagamento. O papel, no qual foi anotado o CRM do médico que
prescreveu a receita, fica com o atendente do caixa. 
Diante desse fato, fizemos uma Representação ao Ministério

Público de Santos; para nós, em tese, o fato constituiu o crime pre-
visto no art. 154 do Código Penal, que somente se procede
mediante ação penal pública condicionada. O membro do Parquet
requisitou o competente inquérito policial para a devida apuração
dos fatos, recebendo o feito n. 306/2010, em trâmite pela 3ª Dele-
gacia de Polícia de Santos.
Entendemos, no entanto, que, mesmo que haja futura condena-

ção dos responsáveis no âmbito criminal, a sentença não terá o
condão de impedir que as farmácias continuem a perpetrar essa cri-
minosa conduta. A pena prevista para o crime de violação de
segredo profissional é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa. Trata-se, portanto, de crime de menor potencial ofensi-
vo,13 o que poderá transmudar a pena prevista no Código Penal em
mero fornecimento de cestas básicas. Isso representa um incentivo
à continuidade da prática delitiva pelo agente ativo, já que os lucros
auferidos pelas farmácias, com a venda das informações às milio-
nárias indústrias farmacêuticas, vão, com certeza, muito além do
valor de uma cesta básica mensal. Como muitas farmácias e droga-
rias procedem da mesma forma, não haverá qualquer óbice para que
elas continuem a praticar essa perniciosa pesquisa.  
Em nosso estudo, constatamos ainda que a questão já foi obje-

to de ação judicial nos Estados Unidos, onde a coleta de dados das
receitas médicas foi proibida por decisão judicial.14

Pelos motivos supraexpostos, nós nos vimos obrigados a
recorrer ao Centro de Apoio dos Direitos do Consumidor do
Consumidor de São Paulo, onde protocolamos um pedido de pro-
vidências relatando os mencionados fatos, porque, observando o
disposto na Constituição Federal, arts. 12715 e 129,16 em concor-
dância  com o previsto no art. 81, § único, incisos I, II e III,17 e no
art. 82, inc. I,18 do Código Consumerista, exsurge evidente que a
defesa dos consumidores, no âmbito coletivo, há de ser confiada ao
Ministério Público. Vale o mesmo  para o devido cumprimento do
disposto no art. 93, II, do mencionado Código, haja vista que os
danos perpetrados extrapolam o âmbito local.19
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Sabemos que o parquet conta com poderosos instrumentos
(Termo de Ajustamento de Conduta, Inquérito Civil, Ação Civil
Pública), que podem proteger os consumidores contra toda espécie
de abuso. Logo, ser-lhe-á possível a defesa dos consumidores-pacien-
tes também contra esse desmesurado abuso que vem sendo
continuamente perpetrado pela indústria farmacêutica. Ademais, os
danos morais coletivos decorrentes dessa malfadada pesquisa reve-
lam-se cristalinos. 
Resta, pois, patente que o direito à intimidade dos consumi-

dores de remédios éticos está sendo continuamente agredido
com a realização de pesquisas close-up. Necessário se faz dar um
basta a essa conduta. Não se pode, em razão da publicidade dos
medicamentos, fazer tabula rasa de um direito constitucional-
mente garantido.
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ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II – no foro da Capital do
Estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de
competência concorrente”. 
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CAPÍTULO 4
CAMINHOS DO DIREITO PENAL NO BRASIL
Carlos Paschoalik Antunes

Muito se tem falado do direito penal na atualidade ou, se preferi-
rem, muito se tem falado no direito penal da atualidade. Nos círculos
onde ainda há um debate jurídico profundo e adequado, não é inco-
mum o discurso a respeito dos novos ventos do direito penal. Quais
seriam eles? Seriam de fato novos? 

O cerne da questão reside na legitimidade do direito penal da
modernidade. O discurso penal atual não está mais voltado para
o passado e sim para o futuro, não se admite mais que em seus pos-
tulados não se incluam a doutrina do bem jurídico e a necessidade
de conformação constitucional das intervenções do Estado na área
criminal e na órbita pessoal de cada um. 

Porém, há ainda um considerável número de correntes influen-
tes que hipertrofiam o direito penal, que pretendem fazê-lo vassalo
da política, que pretendem utilizá-lo como a unica ratio da socieda-
de. A verdade é que a máquina legislativa, muito distanciada do
princípio da subsidiariedade, já deu o que tinha de dar; há leis demais
e de todo os tipos, que permitem que o direito penal penetre todos
os escaninhos da sociedade, criando mecanismos complexos onde
convivem leis sensatas e equilibradas ao lado de normas absurdas,
desvinculadas do princípio da dignidade humana.1

Qual seria a razão de quadro tão estarrecedor? É o sinal dos tem-
pos, sem dúvida, diriam alguns. Tempos dos quais não se foge, seja
por atração ou por reação, mas é bom consignar que muito mais por
comodismo do que por sublevação. O direito moderno experimen-
ta uma crise severa, profunda, de legitimidade, e o direito penal,
braço forte da Constituição, obviamente, não passa ao largo de
tamanha turbulência. Tempos de teologia sem Deus são tempos de
morte da teologia. Tempos de morte do direito penal? Não nos ilu-
damos, tempos de morte do próprio direito! 

O fato que não se pode ignorar é que o direito penal se viu
abandonado à própria sorte. A família, a escola e, principalmente, a
religião modelavam a estrutura da sociedade e funcionavam à guisa
de correias de transmissão de valores e objetivos culturais dominan-
tes. O controle social efetivado por tais instituições não oferece mais
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uma resposta adequada à sociedade. A família, quando não comple-
tamente desestruturada pela crise moral da modernidade, está em
fase de reestruturação, e os efeitos dessa nova configuração, que não
goza mais do prestígio que outrora desfrutava, somente serão per-
cebidos em um futuro não muito próximo. A escola está muito
aquém de fornecer uma educação adequada e muito menos uma
formação pessoal e cultural completa. No que tange à religião, a
situação é mais crítica ainda, uma vez que poucos aceitam incon-
dicionalmente seus dogmas medievais, quando não, são induzidos a
uma postura hipócrita diante da vida e valorizam mais as benesses
materiais do que bens verdadeiramente espirituais.2

Outro fator agravante ao presente quadro, principalmente no
plano social, é a distância entre o que os Estados periféricos deveriam
e poderiam fazer e o que de fato fazem, para assegurar desenvolvi-
mento coeso e bem-estar, de um lado, e minimizar as carências, as
desigualdades e as vicissitudes de outro. Na maioria das vezes esses
Estados adotam medidas pontuais e transitórias diante de questões
sociais de caráter estrutural, sem reagir à crescente desintegração de
suas respectivas sociedades.

Diante dessa omissão dos poderes públicos surge uma espécie de
normatização extraestatal, situada em áreas periféricas sob o con-
trole do crime organizado.3 Nesses locais se impõe a lei do mais
forte, o que Faria,4 chamou de “direito marginal”:

Na realidade o direito marginal é um contradireito, pois sua
“jurisdição” se dá em zonas marcadas por uma cultura de
desagregação, banalização da violência e ausência do Estado,
onde não há o mínimo de integração social que permita a
ordem jurídica ser universalmente acatada; zonas controladas
pelo crime organizado ou por grupos armados integrados por
policiais militares aposentados, bombeiros e policiais civis, onde
o poder público só entra para negociar acordos informais de
convivência social.

Esses tempos confusos, desprovidos de sentido, de magia e de
alegria (como já reclamava Ihering), de paz interior e de tranqui-
lidade social, insinuam que as soluções dos conflitos sociais passarão
a depender cada vez mais da divinização de normatividades e



consequentemente da divinização do direito e de seu braço armado,
o direito penal. Isso é muito mau. Os infernos são muito mais efica-
zes que as prisões e os cadafalsos. A consciência religiosa ou moral
sempre se revelou muitíssimo mais eficaz que qualquer polícia ou
superpolícia. Esse é o ponto. Mera constatação, pelo menos.

O direito penal da atualidade encontra-se confuso, perplexo e
alienado diante dos moinhos de vento, tal qual Don Quixote e seu
fiel escudeiro Sancho Pança. Contudo, nos dias atuais não se pode
ignorar a advertência muito bem poetizada na obra do prestigia-
do compositor Aldir Blanc: “já não há mais moinhos como os de
antigamente.”

DAS CORRENTES QUE APRISIONAM ÀS CORRENTES QUE LIBERTAM

NO DIREITO PENAL

Facilmente se identificam no direito penal da atualidade três dis-
cursos (correntes) penais, contudo, o caráter radical que sublinha
os situados mais ao extremo da argumentação, fez surgir de modo
vigoroso, principalmente na jurisprudência recente do Supremo
Tribunal Federal, STF, um aparentemente mais moderado, em
comparação aos outros dois, porém, em nosso entendimento, ainda
não bem delimitado.

Os referidos discursos penais são conhecidos como o discurso
da ordem (Law And Order, Tolerância Zero, Cidade Alerta, Brasil
Urgente, Janelas Quebradas, etc.), o discurso do meio (garantismo
penal, direito penal do equilíbrio), e o discurso abolicionista, que
propugna a descriminalização ilimitada e total, e até a institucio-
nalização de pedras de toque do sistema simbólico como aborto,
liberação de drogas, o fim do regime fechado, etc. Essas três cor-
rentes pretendem, cada uma com sua fundamentação peculiar,
apresentar soluções para a problemática criminal e para a crise que
envolve o direito penal moderno.

O que não se pode ignorar e, parcela significativa da doutrina
frequentemente o faz, é que essas correntes filosóficas são impor-
tadas de culturas diferentes, de países centrais em que a sociedade
se relaciona de maneira diferente com o Estado. Nesses países
“desenvolvidos” há uma forte classe média dotada de uma cultura
política mais coerente e participativa do que entre nós, sem men-
cionar o fato da diversidade dos problemas econômicos vigentes
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nessas sociedades, o que faz que as soluções adotadas por lá não se
adéquem à nossa realidade social.

Consigne-se que nossa sociedade foi concebida dentro de uma
estrutura patriarcal, na qual os exércitos armados foram apenas a
expressão visível do poder. Na verdade, pequenas células contro-
ladoras (famílias) sob as ordens de suboficiais (pater) comandavam
todos seus “inferiores biológicos”, filhos, mulheres, servos e escra-
vos.5 Desse modo, como adotar sistemas penais e correntes
filosóficas de países centrais, estruturados de maneira muito mais
equilibrada, com realidade social e econômica diversas, sem a
devida adaptação à nossa realidade, sem questionar a possibilida-
de de sua efetiva aplicação aos nossos problemas criminais, já que
não se admite, pelo menos em tese, uma aplicação desigual do
direito penal?  

Frise-se que a doutrina do garantismo penal, espalhado aos
quatro ventos por parcela significativa dos juristas pátrios, e tam-
bém, diga-se de passagem, por ocupantes abalizados do alto
escalão do judiciário, tem se apresentado com uma dupla face que
levanta questões a respeito de sua eficácia e, consequentemente,
põe em dúvida se entre nós será aplicada equitativamente, uma vez
que na prática suas benesses atingem uma parcela bem determi-
nada da sociedade (ou, se preferirem ,a um tipo de crime),
enquanto, em algumas circunstâncias, é praticamente desconheci-
do de um determinado grupo social (ou melhor, por praticantes
de outro tipo de crime).

Passemos agora a descrever, sem pretensões de esgotar o tema,
as três principais tendências do direito penal atual.

LEI E ORDEM

Concentremo-nos no discurso da law and order, que é o mais avas-
salador, embora não seja o mais perigoso, uma vez que já nos é bem
conhecido e também já experimentamos muitos de seus frutos.6 O
fator relevante nesse discurso é que ele é secundado e alimentado
por uma opinião pública sensível ao mercado do crime e do medo,
além de fomentado pelos meios de comunicação midiática e tam-
bém por políticos populistas e oportunistas, que utilizam esse
discurso enrijecido como plataforma eleitoreira. Não olvidemos,
porém, que a comunicação midiática não reproduz com fidelidade
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os reclames sociais, uma vez que está comprometida com as ideo-
logias das classes que a controlam, o que nos leva a concluir que
uma coisa é a opinião pública e outra a opinião que se publica.

É inegável o caráter autoritário e incoerente desse discurso. Na
verdade, são apenas slogans de propaganda com uma publicidade
popularesca, que denigre a opinião técnica jurídica e criminoló-
gica. Surge diante da fraqueza dos Estados periféricos que não
conseguem resolver seus sérios problemas sociais. É de um autis-
mo doutrinal vítima de um catastrofismo da vox populi, que,
desprovido de cultura política, é presa fácil dos interesses da elite
econômica e da política perversa.

Zaffaroni7 abordou o tema com muita clareza:

Este autoritarismo publicitário cool apresenta uma frontalidade
grosseira. Porém, como carece de inimigo fixo e também de
mito, é desbotado, e não tem o colorido do entre guerras nem
a inventividade do biologismo racista. Seu histrionismo é bem
mais patético, sua pobreza criativa é formidável, é órfão de
todo e qualquer brilho perverso; antes, possui uma horrível e
deprimente opacidade perversa. Não há momentos neoclássicos,
cientistas racionalizando, paradas ostentatórias; ele é pobre,
funciona porque é pouco inteligente, é elementar, não pensa 
e promove uma greve do pensamento ou um pensamento nulo,
porque explodiria a um menor sopro de pensamento. O exercício
do poder punitivo tornou-se tão irracional que não tolera
sequer um discurso acadêmico rasteiro, ou seja, ele não tem
discurso, pois se reduz a mera publicidade.

Como se percebe no próprio nome, o discurso da law and order8

é, como tantos outros, importado de países centrais (nesse caso,
dos Estados Unidos), e ao ser utilizado aqui entre nós, vai adqui-
rindo uma feição tupiniquim, um colorido tropical, uma
funcionalidade diferente, uma vez que nossa realidade jurídica e
social é bem diferente da norte-americana. Mais uma vez, é pre-
cisa a lição de Zaffaroni:9

O discurso do autoritarismo americano é o mesmo que se instala
no resto da América, porém sua funcionalidade é tão diferente
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quanto à realidade do poder repressivo. Enquanto os Estados
Unidos fazem dele uma empresa que ocupa milhões de pessoas,
desviando recursos da assistência social para o sistema penal e
contribuindo para a resolução do problema do desemprego, na
America Latina o sistema penal, longe de proporcionar emprego,
torna-se brutalmente violento e as polícias automizadas e em
dissolução sitiam os poderes políticos. O discurso cool se insere
nesta região em sistemas penais invertidos, com prisões
superlotadas de gente sem condenação, onde o aumento de
escalas penais não representa penas mais longas mas sim mais
prisioneiros preventivos (porque se impede o desencarceramento)
e o direito de execução penal é, em grande medida, uma utopia,
inclusive formalmente aplicável a uma minoria quase
insignificante de presos.

Se há entre nós alguma intenção de se institucionalizar (sem
olvidar que é aplicado nos subterrâneos) o discurso americano da
law and order então que o façamos à moda ianque, com penas seve-
ras e efetivas que, embora direcionadas à parcela mais desprovida
de recursos sociais (porque o direito penal nos Estados Unidos
também é seletivo), são também aplicadas, embora em menos
quantidade, à parte significativa da sociedade americana, já que
entre eles não é incomum, até por força de um puritanismo exa-
cerbado, a prisão de cidadãos de posses que lesam o fisco e o
sistema financeiro, como também de políticos e artistas envolvi-
dos em toda sorte de escândalos. Consigne-se que as referidas
prisões vão costumeiramente parar nas manchetes de primeira
página, com direito à foto e algemas sem que ninguém se insur-
ja contra possíveis violações aos direitos de intimidade e imagem
dos acusados.

Como já mencionamos, o movimento “lei e ordem” encontra
terreno fértil na sociedade amedrontada, acuada pela insegurança e
pela criminalidade e pela violência urbana. No Brasil, país assola-
do por uma intensa desigualdade social, observa-se um aumento
acentuado dos crimes de roubo e latrocínio, dos sequestros relâm-
pago, da delinquência juvenil, todos esses fatores impactados pelo
combustível da propaganda midiática que pretende, para proteger
seus interesses, transformar o direito penal na prima ratio e, para
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tanto, quer que a sociedade acredite que a repressão penal é a
solução de todos os seus problemas. Esse convencimento é tenta-
do por intermédio do sensacionalismo das transmissões de imagens
chocantes e de crimes horrendos, em um tipo de propaganda que
ignora a culpa da sociedade por dais delitos (o que Zaffaroni cha-
mou de “princípio da coculpabilidade”), bem como a necessidade
de um Estado social mais atuante, realçando, por fim, o discurso
autoritário e o endurecimento das penas como solução para todos
os seus problemas.10

Embora o discurso da lei e ordem não resista a um sopro de pen-
samento, como nos diz Zaffaroni, o fato é que parece ganhar força
a cada dia que passa, favorecido pela ausência de cultura política da
população e, também, por conta de um álibi importantíssimo: a alar-
deada eficácia do programa “Tolerância Zero”, que teria reduzido
drasticamente, segundo estatísticas não muito confiáveis, a crimina-
lidade da cidade e Nova York.

Loïc Wacquant, em sua obra Punir os pobres, compilou diversos
dados estatísticos que desmitificam o programa Tolerância Zero. O
autor registrou dados que revelam a falácia da redução da violên-
cia na cidade de Nova York, que, segundo o renomado autor, já se
iniciara três anos antes de Rudoph Giuliani assumir o poder, e man-
teve a mesma queda após sua posse na prefeitura. Wacquant, relatou
também que a mídia americana influenciou a opinião pública com
dados questionáveis a respeito da taxa de homicídio, induzindo a
população a crer que a mesma havia sido reduzida na gestão de Giu-
liani, fato que não correspondia à realidade, mesmo porque, algumas
cidades (Boston, São Francisco e San Diego) que não adotaram o
mencionado programa, também obtiveram acentuado refluxo na cri-
minalidade violenta.11

Na verdade, o discurso do movimento da lei e ordem (ou se pre-
ferirem direito penal máximo) encobre um objetivo muito mais
perverso, que é a utilização política do direito penal como meio de
controle social em benefício de uma minoria. O referido discurso
assassina o direito penal igualitário e ressuscita (se é que algum dia este-
ve morto de fato) o direito penal seletivo. A norma penal destina-se a
conservar a estrutura vertical de dominação e poder, punindo inten-
samente condutas que são típicas dos grupos marginalizados (delitos
patrimoniais, por exemplo) e deixando isentos comportamentos

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

70



gravíssimos e socialmente onerosos, como crimes de sonegação fis-
cal e do colarinho branco.

Como sempre, Zaffaroni e Pierangeli12 abordam com precisão
o tema: “na realidade em que pese o discurso jurídico, o sistema
penal se dirige quase sempre contra certas pessoas mais do que
contra certas ações”. Essa seletividade escolhe a clientela do direi-
to penal e lhe impõe sua violência, pois se o crime é violência a
repressão igualmente o é. 

Desse modo, ao se olhar por trás da mascara midiática do pro-
grama Tolerância Zero, constata-se sua natureza seletiva, uma vez
que objetiva limpar as ruas de “destroços humanos”, perseguindo
pobres, negros e latinos nos espaços públicos, e demonstrando
muito mais uma política de saneamento humano do que uma efe-
tiva preocupação com a justiça.

Esse papel educador (aqui no pior sentido da palavra) do direi-
to penal ignora o princípio da subsidiariedade e lhe impõe uma
feição máxima, fazendo com que comportamentos irrelevantes,
sob a óptica criminal, sofram as consequências graves desse ramo
do ordenamento jurídico, consequentemente, cria-se um direito
puramente simbólico e injusto, impossível de ser aplicado com
equidade e justiça, ocasionando assim a incredibilidade de seus
postulados. Nesse lume é a lição de Zaffaroni:

Para a lei não se conhece outra eficácia senão a de tranquilizar
a opinião pública, ou seja, um efeito simbólico, com o qual se
desemboca em um direito penal de risco simbólico, ou seja, 
os riscos não se neutralizariam, mas ao induzir as pessoas a
acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade ou,
mais claramente, mente-se, dando lugar a um direito penal
promocional, que acaba se convertendo em um mero difusor
de ideologia.13

Os defensores dessa corrente ignoram o alto custo social desse
modelo de intervenção, custo esse quase sempre irreversível. Den-
tre outros fatores nocivos, há a marginalização da vítima, o
asselvajamento e a estigmatização do infrator, além de uma inter-
venção marcada por toda sorte de violação aos direitos humanos.
A seletividade desse discurso é manifesta, uma vez que recruta sua
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clientela entre as classes mais fragilizadas, entre os miseráveis;
para comprovar tal assertiva basta um leve olhar para os cárceres
espalhados pelo Brasil. Paulo de Souza Queiroz14 ensina com
muita propriedade:

Ainda que o próprio Deus ditasse as leis, ainda que os juízes
fossem santos, ainda que os promotores de justiça fossem
super-homens, ainda que os delegados e policiais formassem um
exército de querubins, ainda assim o direito – e o direito penal
em particular – seria um instrumento de desigualdade. Porque 
a igualdade formal ou jurídica não anula a desigualdade material
que lhe subjaz. O direito penal, em especial, sob a ilusória
aparência de igualdade, é, por excelência, um veículo de
afirmação e reprodução de desigualdades sociais reais, pois a
ficção da igualdade rui ante a desigualdade substancial. Afinal,
não se trata problema circunstancial, que se possa vencer pela
boa vontade do legislador ou aplicadores da lei: é um
problema estrutural.

Destarte, diferente do que apregoam os defensores deste dis-
curso, o direito penal máximo não resolverá os problemas sociais
e criminais de nossa sociedade já que não se trata de um fenôme-
no transitório conjuntural e sim estrutural. Nesse mesmo sentido
mais uma vez nos ensina Zaffaroni:15

Hoje, temos a consciência de que a realidade operacional de
nossos sistemas penais jamais poderá adequar-se à planificação
do discurso jurídico penal, e de que todos os sistemas penais
apresentam características estruturais próprias de seu exercício
de poder que cancelam o discurso jurídico penal que, por
constituírem marcas de sua essência, não podem ser eliminadas,
sem a supressão dos próprios sistemas penais. A seletividade, 
a reprodução da violência, a criação de condições para maiores
condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração
de poder, a verticalização social e a destruição das relações
horizontais ou comunitárias não são características
conjunturais, mas estruturais ao exercício de poder de todos 
os sistemas penais.
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Esse uso seletivo, opressor, ideológico e reprodutor das desigual-
dades sociais do direito penal pelos detentores dos fatores reais de
poder, fornece munição e argumentos a defensores de posições mais
radicais que o desqualificam e o apequenam, pondo em dúvida sua
necessidade e em xeque as garantias constitucionalmente assegu-
radas. As referidas correntes, umas mais moderadas, e outras bem
radicais, em alguns momentos mais parecem cegas de um olho e
surdas de um ouvido, uma vez que não levam em consideração a
nossa realidade social, e em momentos de alto devaneio, defendem
a abolição do direito penal, como se ele fosse uma opção, ignoran-
do que se ele morrer arrasta consigo o direito constitucional. Dentre
as correntes citadas uma destaca-se pelo seu radicalismo a bem fun-
damentada e peculiar, ela é conhecida como abolicionismo penal,
tema que em uma ou duas palavras passaremos a abordar.

ABOLICIONISMO PENAL

A necessidade de ventos humanizantes no direito penal é inques-
tionável. Contudo, sua abolição nos parece um disparate, um
contrassenso. Os abolicionistas enumeram as incontáveis deficiên-
cias do sistema penal e as utilizam como justificativa para sua
abolição, ou seja, essa corrente quer matar a vaca para eliminar
o carrapato.

Diversos autores comprometidos com a dignidade da pessoa
humana vislumbraram uma crueldade no direito penal que, soma-
da a uma natureza seletiva e a um desprestígio das funções
atribuídas às penas (reprovação e prevenção), lhe impõe uma
característica estigmatizante. Questiona-se há realmente necessi-
dade desse mesmo direito penal, se na própria sociedade não se
encontrariam outros meios de solução dos conflitos por ele hoje
abarcados, ou sua substituição por modelos de solução alternati-
vos. Os mentores dessa corrente (em sua maioria do norte da
Europa), com base na realidade de seu continente, abominam a
pena de prisão e argumentam que sua aplicação, em qualquer
hipótese, fere a dignidade da pessoa humana. Evidentemente, a crí-
tica nos parece desarrazoada, se tomarmos como referência a
realidade brasileira. 

Aqui entre nós, o direito penal, com o devido ajuste humani-
zante que lhe cabe, nos parece imprescindível para solucionar
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alguns conflitos muito comuns em nossa sociedade. A pena de pri-
são por mais desacreditada que seja, infelizmente, para alguns tipos
de crimes violentos, e muito frequentes em nosso país, nos pare-
ce a única solução. Cabe-nos torná-la mais humana e não aboli-la.
O abolicionismo penal nos apresenta um aspecto utópico, idílico,
no qual não se considera a natureza perversa do homem e nem as
inúmeras patologias presentes em todas as sociedades do planeta.
Humanização, sim, alienação, não; não se pode ignorar a face cruel
e egoísta, fruto da herança animal ainda latente no homem.

O movimento abolicionista defende a ideia de que um comba-
te às causas sociais do crime e, se for o caso, de medidas
extrapenais e administrativas, seria mais eficiente do que o seleti-
vo e cruel direito penal, contudo, essas ideias nos parecem um
tanto quanto românticas e utópicas, divorciadas de diversas nuan-
ces ainda marcadamente presentes na personalidade humana16 e na
sociedade complexa em que vivemos.

Claus Roxin17 abordou o tema com a costumeira profundidade:

Mesmo este pressuposto baseia-se, segundo penso, em
considerações errôneas. A Alemanha vem gozando, desde a
época do pós-guerra (depois de 1950) até a reunificação, de
um nível de bem-estar cada vez maior, com uma população
sempre decrescente – mas a criminalidade aumentou de modo
considerável. Não corresponde, portanto, à experiência que 
a criminalidade se deixe eliminar através de reformas sociais. 
É mais realista a hipótese de que a criminalidade, como
espécie do que os sociólogos chamam de “comportamento
desviante”, se encontra dentro do leque das formas típicas 
de ação humana, que vai existir para sempre. As circunstâncias
sociais determinam mais o “como” do que o “se” da
criminalidade: quando camadas inteiras da sociedade passam
fome, surge uma grande criminalidade da pobreza; quando 
a maioria vive em boas condições econômicas, desenvolve-se 
a criminalidade de bem-estar, relacionada ao desejo de sempre
aumentar as posses e, através disso, destacar-se na sociedade.
Isto não implica que não devamos esforçar-nos por um
aumento do bem-estar geral. Mas não se espere daí uma eficaz
diminuição da criminalidade.
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Pelo exposto, não é difícil concluir que o abolicionismo penal
é uma realidade distante até para países centrais, quem dirá para
os periféricos. Seus postulados representam, como na doutrina do
direito penal máximo, uma fuga à norma, à ordem, ao real, ou à
atuação estatal e, por isso mesmo, no fio da navalha da transgres-
são. Em tempos modernos o ius puniendi será sempre aferível e
modificável por um contrato de proteção de cada particular com
o aparelho sancionatório que o limita, fato esse que expõe a fra-
gilidade e o autismo de ambos os movimentos (abolicionismo e
law and order) ante qualquer argumento que não se apoie em valo-
res meramente religiosos e morais.

Não é sensato acreditar que os abolicionistas ignorem os argu-
mentos aqui expostos, e também não parece que abolicionistas,
como Hulsman ou Cristie, alimentem a ilusão de que, suprimin-
do o sistema penal, os graves problemas estruturais subjacentes à
criminalidade desaparecerão como num passe de mágica. Na ver-
dade, eles procuram sublinhar quanto é inútil e inadequada a
solução desses conflitos por meio da intervenção penal. Cumpre
ressaltar que a alternativa abolicionista mais parece uma “fraude
de etiquetas”, pois continuaria a existir, ainda que com nome
diverso, um direito sancionador, também seletivo e discriminador,
uma vez que as estruturas do Estado que lhe dão suporte perma-
neceriam as mesmas.18

Ferrajoli também não poupou críticas ao movimento, argumen-
tando que mesmo numa sociedade perfeita, em que não houvesse
necessidade de repressão, o direito penal, com todos os seus códi-
gos de garantia, deveria subsistir para aquele único caso que
pudesse produzir-se de reação institucional coativa a um delito.
Prossegue argumentando o jurista italiano que o abolicionismo
penal, ao dissolver o sistema penal atual, implantará uma alterna-
tiva à resolução dos conflitos que, se comparada ao direito penal,
pode ser considerada retrógrada. Em suas palavras:

O paradoxo, na verdade, está exatamente nas doutrinas
abolicionistas de inspiração progressista, vez que o direito penal
representa o maior esforço realizado para minimizar e
disciplinar o arbítrio e a punição punitiva. O abolicionismo
penal – independentemente dos seus intentos liberatórios e
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humanitários – configura-se, portanto, como uma utopia
regressiva que projeta, sobre pressupostos ilusórios de uma
sociedade boa e de um Estado bom, modelos concretamente
desregulados ou autorreguláveis de vigilância e/ou punição, 
em relação aos quais é exatamente o direito penal – com o seu
complexo, difícil e precário sistema de garantias – que constitui,
histórica e axiologicamente, uma alternativa progressista.19

Zafaroni também tece considerações a respeito das consequên-
cias da abolição do direito penal: 

Este âmbito, no qual a própria lei renuncia aos limites da
legalidade, em que desaparece qualquer função garantidora 
dos tipos penais e do qual se exclui a intervenção normal dos
órgãos judiciais, é a base indispensável para que se possa operar
o verdadeiro discurso do exercício de poder do sistema penal,
ou seja, para que opere o poder configurador dos órgãos do
sistema penal e para que só eventualmente se possa exercer
uma repressão maior que a autorizada nos casos supostamente
reservados ao discurso jurídico-penal.20

Adiante, prossegue Ferrajoli argumentando que talvez a ver-
dadeira utopia não seja a alternativa ao direito penal, senão o
direito penal mesmo e suas garantias; não o abolicionismo, senão
o garantismo mesmo, de fato inevitavelmente parcial e imperfeito21 (gri-
fos do autor). 

A proposta abolicionista peca ao não apresentar uma alter-
nativa ao direito penal da atualidade. E, infelizmente, diante da
impossibilidade de se obter algo melhor que o direito penal
(Gustav Radbruch), esforcemo-nos em formular um direito
penal melhor.

GARANTISMO PENAL

Vai muito além do propósito deste capítulo uma abordagem cog-
nitiva satisfatór ia e profunda a respeito da complexa e
importantíssima obra Direito e razão de Luigi Ferrajoli; prezamos
muito nossa ignorância para tanto. Contudo, em poucas e singe-
las palavras, discorreremos sobre o que interessa mais de perto.
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Ferrajoli, com base em sua grande experiência como magistra-
do italiano, constatou uma profunda crise no sistema penal. Com
impressionante rigor científico e com argumentação clara e convin-
cente de seus postulados, em Direito e razão, ele defende a adoção
dos padrões iluministas ao direito penal, padrões esses, como já é
demonstrado no prefácio de Bobbio, que têm como principal fun-
damento a necessidade de impor freios ao poder punitivo do Estado,
realçando a grande antítese entre liberdade e poder que domina
toda a história humana. Ou seja, é boa e desejável a solução que
amplia a esfera da liberdade e restringe a do poder.22

Ferrajoli centra sua abordagem partindo do pressuposto de que
o garantismo surge no descompasso existente entre a normatiza-
ção estatal e as práticas que deveriam estar fundamentadas em
garantias essenciais ao cidadão, defendendo a busca de uma ade-
quação dos acontecimentos do mundo empírico às prescrições
normativas oficiais. O ponto de sustentação de sua doutrina se
assenta no ideal democrático que serve de norte a uma fundamen-
tação legal, necessariamente realizada em consonância com os
princípios constitucionais fundamentais. Melhor dizendo: ou a lei
está em harmonia com as garantias fundamentais do cidadão ou não
deve ser aplicada pelo juiz. Ferrajoli demonstra que a tutela dos
direitos fundamentais somente poderá ser efetivada a partir de uma
limitação do exercício do poder, para tanto, deve-se evitar o arbí-
trio e adotar-se regras racionais de limitação e controle, como
também maximizar as garantias individuais através de decisões
judiciais fundamentadas em vínculos de conhecimento estritamen-
te adstrito ao que consta nos autos e não por critérios de
autoridade não fundamentada.

Dentre os muitos argumentos citados em sua obra Direito e razão,
o que mais provoca reflexões é a distinção elaborada pelo autor entre
legitimação externa e legitimação interna. Por legitimação externa,
Ferrajoli entende a legitimação do direito por princípios normati-
vos externos ao direito positivo, ou seja, critérios morais, políticos,
racionais, naturais. Logo, com a justificação externa, obtém-se o fun-
damento de que proibir, castigar, processar é legítimo. A partir daí,
elaboram-se regras, de acordo com direito interno, para justificar
mecanismos válidos de como e quando proibir, processar e castigar,
ou seja, a separação entre direito e moral é imprescindível.
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Por sua vez, a legitimação interna corresponderia à legitima-
ção do direito por princípios internos ao próprio ordenamento
jurídico positivo, na adequação da norma legal com os princípios
constitucionais, principalmente aos princípios fundamentais, ou
seja, neste caso estamos falando da “validade” do direito penal. A
mencionada distinção coincide, na visão do jurista italiano, com
os conhecidos critérios de justiça, ponto de vista externo, e vali-
dade, ponto de vista interno.23 O garantismo de Ferrajoli aponta
que uma das principais mazelas do direito contemporâneo (no caso
penal, mas ressalve-se que o próprio autor defende uma teoria
geral do garantismo) residiria na confusão estabelecida entre a
legitimação externa e a legitimação interna, chegando inclusive a
afirmar que a separação entre as duas legitimações seria o pressu-
posto do modelo garantista.24

Na visão desse autor é possível perceber, na história do pen-
samento jurídico-filosófico, duas grandes categorias nas quais se
agrupam as teorias sobre a legitimação do direito: as que separam
e distinguem a legitimação interna da externa (positivismo jurí-
dico), e a categoria que confunde ambas, ora subordinando a
legitimação interna à externa, ora condicionando a legitimação
externa à interna.

No primeiro grupo, encontra-se o positivismo jurídico que
apregoa a distinção entre direito e moral. No segundo grupo, encon-
tra-se o que se denominou de substancialismo jurídico e formalismo
ético, teorias que justificam a validade do sistema a elementos exter-
nos ao ordenamento jurídico, como valores de direito natural
superiores ao direito positivo. Para a segunda corrente, o direito
positivo seria um valor ético e não somente jurídico.25

Em suma, a proposta garantista defende uma limitação do poder
em prol da liberdade individual. Para Ferrajoli, o garantismo exclui
tanto a autolegitimação ético-política como a heterolegitimação
jurídica do direito, exigindo que sua legitimação política seja
somente externa, baseada em interesses individuais e coletivos, e
a legitimação jurídica seja somente interna, isto é, fundada na lei.
Essa separação minimiza o exercício do poder e maximiza as liber-
dades individuais, na verdade, o que se propõe é a inserção do
garantismo em um positivismo crítico, no qual o critério de legi-
timação dos atos jurídicos não está na lei, qualquer que seja seu
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conteúdo, mas na Constituição Federal, com todo seu complexo
de valores e princípios.26

A teoria garantista defende que a confusão entre legitimação
externa e legitimação interna deságua em modelos legais substan-
cialistas e autoritários, tanto quando subordina o direito à moral,
ignorando a fonte positiva do direito, como quando, ao contrário,
subordina a moral ao direito, legitimando apenas em suas fontes
legais os conteúdos das leis, deixando, em consequência, espaços
demasiadamente abertos ao arbítrio do Poder Judiciário.

Nenhuma crítica pode ser feita à doutrina do ilustre jurista ita-
liano. Contudo, a teoria garantista não é a panaceia de todos os
males, como querem alguns juristas influentes da atualidade. É jus-
tamente nessa visão acanhada que reside o problema, pois a falta
de aprofundamento e discussão do alcance real dessa doutrina e
das soluções apontadas por ela trazem o perigo de que as mudan-
ças realmente estruturais e necessárias não ocorram.

O garantismo pode navegar em um vazio ontológico, uma vez
que a determinação do conteúdo dos direitos fundamentais não é
tarefa das mais simples, embora haja princípios de secularização
cultural em sua formação. Há princípios e direitos fundamentais
que se antagonizam e, conforme o caso concreto, devem ser sope-
sados, ou seja, teremos problemas de alcance e de fixação de
conteúdo em determinados direitos fundamentais. Em caso de coli-
são qual prevalecerá? Quem decidirá? Essa dificuldade de fixação
de conteúdos pode dar margem a manipulações ideológicas com
o intuito de concretização de ideais não alicerçados no bem
comum (outro conceito vago e indeterminado, portanto, sujeito a
manipulações), basta relembrar a doutrina da Segurança Nacional
que serviu de fundamento a diversas atrocidades cometidas pela
ditadura em nosso País.

É preciso frisar, como o próprio Ferrajoli o fez ao analisar o
“utilitarismo clássico”, que os direitos fundamentais podem ser
analisados sob ópticas diferentes, ex parte populi ou ex parte prin-
cipis, ou seja, enquanto o primeiro visa o bem-estar da população
com respeito às minorias (aqui se fala predominantemente no
aspecto penal), o segundo pode servir como fundamento a um
Estado autoritário, uma vez que sob este modo de se conceber
os referidos direitos fundamentais (principalmente as garantias
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penais), inexistem limites ao exercício do poder de punir. A pro-
blemática dessa questão não reside em casos extremos em que as
violações são patentes, mas sim, em determinados aspectos cin-
zentos da atuação estatal, em que a legitimidade ou não do ius
puniendi não surge tão cristalina (os limites do direito à intimida-
de é um bom exemplo). 

Todavia, a modulagem ou a pré-fixação de um conteúdo traz
o grave problema de se consistir em um dado a priori, inquestio-
nável e modelador do modo de se conceber o direito e, mais
especificamente, os direitos fundamentais, que necessariamente pre-
cisam acompanhar o desenvolvimento e as mudanças dos costumes
e da sociedade (mutação constitucional). Qual seria a solução: abrir
o leque às possibilidades de investigação dos direitos fundamentais
e admiti-los como fruto de uma construção histórica, ou partir para
uma determinação rígida, que resolveria os problemas de seguran-
ça para além do modelo estatal, mas fechado a novas possibilidades
e às frequentes mutações sociais?

O cerne da questão é o perigo que a vagueza e indetermina-
ção dos conteúdos trazem em si. Corre-se o risco de que a fixação
do alcance dos direitos fundamentais conforme o caso concreto
deixe em determinados momentos de ter base científica para se
tornar o álibi de preconceitos de uma ideologia dominante. Por
que isso ocorre? Precisamente porque os requisitos são demasia-
dos corretos e demasiadamente vagos. E são apenas corretos
(abstratamente falando) porque são teoremas gerais. Não servem
muito diretamente para resolver casos concretos.

As questões concretas em que o problema se tem posto são elu-
cidativas. Com os mesmos princípios se têm defendido soluções
totalmente opostas. Mas as que têm vingado (principalmente nos
tribunais superiores) são, evidentemente, as desejadas pelas maio-
rias políticas dominantes, sob pressão dos preconceitos existentes
ideologicamente dominadores (que nem sempre coincidem com
tais maiorias).

A lição de Paulo Bonavides27 reforça esse entendimento:

A seguir, observa-se que a Constituição é de si mesma, à
míngua talvez de uma teoria da Constituição, um repositório 
de princípios às vezes antagônicos e controversos, que
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exprimem o armistício na guerra institucional da sociedade 
de classes, mas não retiram à Constituição seu teor de
heterogeneidade e contradições inerentes, visíveis até mesmo
pelo aspecto técnico na desordem e no caráter dispersivo com
que se amontoam, à consideração do hermeneuta, matéria
jurídica, programas políticos, conteúdos sociais e ideológicos,
fundamentos do regime, regras materialmente transitórias mas
institucionalizadas, de forma permanente, que fazem, enfim, 
da Constituição um navio que recebe e transporta todas as
cargas possíveis, de acordo com as necessidades, os métodos 
e os sentimentos da época.

Desse modo, não é difícil constatar a tendência atual de se bus-
car a salvação do direito positivo (principalmente do direito penal)
na Constituição e nos direitos e garantias fundamentais. Tal pos-
tura, embora muito bem intencionada, necessita de um
questionamento mais aprofundado: como fixar um conteúdo segu-
ro ao que seja um direito fundamental? A imprecisão de seus
conceitos abertos, juntamente com sua elevada carga valorativa,
não possibilita um desvirtuamento em sua aplicação?

A Constituição está em crise, talvez não salve a si mesma, como
poderá salvar o ordenamento jurídico ou o direito penal? Como
se sabe estamos longe de obter consenso entre os constitucionalis-
tas. Há divergências quanto ao alcance das normas constitucionais,
quanto à aplicação de princípios (Alexi, Hart e Dworkin), quanto
à hermenêutica constitucional e principalmente quanto a (ine)efe-
tividade de seus preceitos. Nesse campo também o pluralismo é
a regra. 

Barroso nos ensina: 

A linguagem jurídica, como a linguagem em geral, utiliza-se de
signos que precisam ser interpretados. Tais signos, muitas vezes,
possuem determinados sentidos consensuais ou de baixo grau
de controvérsia. Embora nem sempre as coisas sejam simples
como parecem, há pouca dúvida do que signifique município,
orçamento ou previdência complementar. Mas a Constituição
se utiliza, igualmente, de inúmeras cláusulas abertas, que
incluem conceitos jurídicos indeterminados e princípios.

PESQUISA DIREITO GV

81



Calamidade pública, relevância e urgência ou crime político
são conceitos que transmitem uma ideia inicial de sentido, mas
precisam ser integrados à luz dos elementos do caso concreto.
E, em relação a eles, embora possam existir certezas positivas 
e negativas sobre o que significam ou deixam de significar, é
indiscutível que há uma ampla área de penumbra que se presta
a valorações que não poderão refugir a algum grau de
subjetividade. O fenômeno se repete com maior intensidade
quando se trata de princípios constitucionais, com sua intensa
carga axiológica, como dignidade da pessoa humana,
moralidade administrativa ou solidariedade social. Também aqui
será impossível falar em sentidos claros e unívocos. Na
interpretação de normas cuja linguagem é aberta e elástica, 
o direito perde muito da sua objetividade e abre espaço para
valorações do intérprete. O fato de existir consenso de que 
ao atribuir sentido a conceitos indeterminados e a princípios
não deve o juiz utilizar-se dos seus próprios valores morais 
e políticos não elimina riscos e complexidades, funcionando
como uma bússola de papel.28

O garantismo precisa ser entendido, estudado e dimensionado
de acordo com a nossa realidade política, jurídica e social. Para
abraçá-lo ou rejeitá-lo se faz necessário um aprofundamento em
seus postulados que necessariamente devem ser analisados em har-
monia com a nossa realidade social, muito diferenciada da realidade
da sociedade europeia e italiana, base segundo a qual Ferrajoli ali-
cerçou sua teoria.

Diante desse quadro social injusto, que perverte as relações
sociais e fere de morte o princípio da igualdade, como e a quem
aplicar o garantismo penal de Ferrajoli? A quem ele beneficiará?
Mais uma vez, e é bom que se repise, não se quer criticar os pos-
tulados da doutrina garantista, obra coerente, profunda, bem
fundamentada e principalmente bem intencionada, mas sim, cha-
mar a atenção para aquilo que comumente acontece entre nós: a
inefetividade de direitos e garantias fundamentais constitucional-
mente previstos29 ou, pior, sua efetividade direcionada a uma
exclusiva parcela bem determinada da população ou, se preferi-
rem, a certos tipos de criminalidade.
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Em nada adiantará mais uma doutrina gritando aos quatro ven-
tos os direitos e garantias fundamentais se no momento de sua
aplicação o sistema político e jurídico está degenerado. O direito
penal não será mais humano e igualitário se a sociedade em que
vivemos não o for. Sem modificações na estrutura social perver-
sa, a doutrina garantista será mais uma folha de papel dourada que
servirá somente a um segmento social determinado.

Esse difícil equilíbrio entre o idealismo jurídico e a realidade
tem sido experimentado na Europa e nos Estados Unidos por
conta de sérias dificuldades no enfrentamento das práticas terro-
ristas (principalmente após o 11 se setembro) e também por conta
de uma espécie de criminalidade dourada, muito bem organizada
e infiltrada nos poderes públicos, fator que determinou uma refle-
xão em suas políticas criminais, como também provocou uma
retração indevida e perigosa nas garantias individuais tão ardua-
mente conquistadas. Malgrado o exagerado retrocesso, não se pode
ignorar que algumas críticas ao garantismo, principalmente de
juristas europeus, são muito bem fundamentadas e pertinentes, e
devem ser profundamente analisadas e debatidas entre nós. Como
exemplo, podemos citar um autor já bem conhecido entre nós,
Canotilho:30

Do lado do direito constitucional, as críticas são dirigidas contra 
o garantismo, o hipergarantismo ou veterogarantismo, que, ao
erguer-se a cultura dominante e unidimensionalizante de
criminalistas e constitucionalistas, acabou, malgrado as boas
intenções dos seus defensores, por converter-se em ideologia
jurídica de suporte de organizações criminosas. No banco dos réus
sentam-se aqueles que continuam a ver no poder coercitivo do
Estado, mesmo que legítimo, a expressão tirânica da raison d’Ètat.
A reserva mental com que se procede ao reconhecimento e
configuração do poder coercitivo do Estado por parte da cultura
hipergarantística justifica e explica a leitura da Constituição à luz
de uma pré-compreensão negativa da autoridade do Estado. No
plano do direito penal (e processual penal) as refracções do
hipergarantismo explicam também superlativização da cultura
iluminístico-liberal centrada na protecção do criminoso, com
quase completo desprezo pela vítima.
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O garantismo precisa ser conciliado com a necessidade de atua-
ção do Estado. Se por um lado vigora o princípio da proibição do
excesso, que serve de garantia ao cidadão contra os abusos da atua-
ção estatal, por outro lado temos também o princípio da proibição
da proteção deficiente, o que alguns juristas chamam de garantis-
mo positivo. Há situações em que o Estado tem de agir para
solucionar o conflito, uma vez que recebeu essa delegação do cida-
dão, cidadão este que cedeu uma parte de sua liberdade para viver
em segurança.

Sendo assim, o Estado não pode tutelar de forma deficiente
determinados valores e princípios. Vale lembrar que veneno e remé-
dio são uma questão de dose, portanto, faz-se necessário caminhar
para o meio-termo entre as liberdades individuais e o direito à
segurança. Ou seja, não devemos ser nem abolicionistas, nem abra-
çar a doutrina da “lei e ordem”, e sim debater com maturidade qual
é a solução que melhor se adapta à nossa sociedade, pois somente
desse modo se encontrará uma perspectiva legitimadora da inter-
venção penal, que necessariamente passa por uma intervenção
equilibrada do Estado, que não pode, em momento algum, ser sufo-
cada por uma percepção liberal individualista de produção e
aplicação do direito penal que serve de alicerce a certos interesses
não democráticos.

A aplicação do garantismo penal exclusivamente a uma parte
determinada da sociedade brasileira ou a um tipo de crime bem
específico servirá, no porvir, para fomentar ainda mais o descrédi-
to no direito penal e, consequentemente, no direito constitucional.
E, é bom que fique consignado que também fornecerá, e não se
deve negligenciar tal fato, munição aos que não tem compromisso
algum e nem sequer apreço pela democracia e, estes, que também
são os maiores beneficiários da doutrina de Ferrajoli, agirão como
lobos em pele de cordeiro, e serão os primeiros, quando o garan-
tismo cair no descrédito, a apresentar soluções que interessam
exclusivamente ao grupo a qual pertencem.

CONCLUSÃO

O direito penal passou por diversas etapas. Desde as sociedades
mais simples de outrora até a mais complexas dos dias atuais a ciên-
cia penal sempre ocupou espaço significativo nas pautas sociais.
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Sem negar que lhe cabem ajustes humanizantes, como também
a necessidade de se desvincular de certas ideologias que o manipu-
lam e o utilizam para a manutenção de um statu quo injusto, o direito
penal disse ao que veio, ou alguém ousará defender a ideia de que
não há na sociedade indivíduos que necessitam de controle, que não
respeitam ao próximo? Infelizmente, não vivemos no clima dos
anjos; mas também não estamos no inferno; o radicalismo nas con-
cepções fatalmente levará a uma visão maniqueísta do mundo, que
em nada acrescenta a um debate verdadeiramente jurídico.

Nunca é demais repetir o aviso de Aristóteles31: 

Em primeiro lugar, temos que observar que as qualidades morais
são de tal modo constituídas que são destruídas pelo excesso e
pela deficiência. (...) [O] excesso e a deficiência são uma marca
do vício e a observância da mediania uma marca da virtude.

Enquanto o abolicionismo penal acredita no paraíso ou em
Alice no País das Maravilhas, o movimento law and order é defen-
dido por uma elite insensível que, utilizando eficientemente os
meios de comunicação por ela controlados, defende uma aplicação
cruel e seletiva do direito penal, vislumbrando em cada delinquen-
te um animal que necessita ser afastado da sociedade em que vive.
Nesse discurso não se menciona a culpa da sociedade pelos altos
índices de criminalidade atuais, como também se ignora (ou se
quer ignorar) que o crime é a ponta do iceberg de um problema
muito maior e estrutural, qual seja: a ineficiência do Estado Social
constitucionalmente assegurado.

Nunca devemos nos esquecer de que o equilíbrio deve ser a
tônica em todos os discursos. O delinquente não é um animal,
mas também não é um querubim. É, também, dentre diversos
fatores que contribuem para a prática de um delito, uma vítima
das circunstâncias.

Por outro lado, já que estamos falando de equilíbrio, não pode-
mos nos esquecer da vítima. Esta sim tem sido abandonada pelo
direito penal como se fora uma coadjuvante, uma figura sem
importância, como se também não possuísse direitos fundamentais.
Se o direito penal está se renovando com novos ventos de huma-
nismo e com uma fundamentação filosófica e ética mais justa, isso
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pouco ou nada importa a quem é assaltado, esfaqueado, estupra-
do, ou até morto.

Se o cidadão não vê a ação concreta do direito penal, punin-
do a quem deve, e defendendo a quem precisa (e não o contrário),
então ele não existe, realmente, para si. E é o próprio sentido do
mundo que começa a estar em perigo, já que os eixos começam a
ficar às avessas, o que logo resulta em desorientação, na perda da
sensação de pertencer a um grupo, o que ocasiona a transforma-
ção do comportamento individual ou, na melhor das hipóteses,
familiar, para o estágio defensivo do animal acossado. 

Retorno novamente à fulcral questão destes singelos argumen-
tos: Qual será o timbre do direito penal no Brasil? Garantismo, lei
e ordem ou abolicionismo? Quem decidirá? O congresso? A sobe-
rania popular? Os juízes (rectius, os tribunais)? E nesse caso
possuem legitimidade para tanto? Nossa sociedade debaterá ade-
quadamente as questões que tem surgido no horizonte penal?

Fala-se muito em questões penais e constitucionais. A doutrina
penal já abraçou o princípio da congruência ou analogia substan-
cial entre a ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos
bens jurídicos protegidos pelo direito penal (Figueiredo Dias). E tal
analogia ocorrerá com texto ou sem texto. É o que nos diz Jorge
de Figueiredo Dias:

Desta máxima (do princípio da congruência) que só raramente
se encontra consagrada de forma expressa nos textos
constitucionais, mas deveria porventura considerar-se imanente 
a todos aqueles onde valha a cláusula da estadualidade de direito
social – decorre justamente a exigência da necessidade e
subsidiariedade da intervenção jurídico-penal.32

Portanto, sem debate e sem diálogo a nenhum lugar se chega.
Diálogo honesto, com aceitação das regras do jogo dialético, com
fixação dos pontos de partida, com determinação dos pontos em
comum inquestionáveis, em princípio, com entendimento sobre o
sentido das palavras, com espírito de abertura ou concessão aos
argumentos alheios, e reconhecendo que há coisas que não são, de
modo algum, suscetíveis de opinião e disputa. Quando entre nós
haverá debates assim? Talvez nunca, pelo menos enquanto vivermos
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em uma república de retóricos (e de péssima retórica) e de dema-
gógicos que não adotam discursos científicos.

Mas não devemos dar abrigo a desesperança e sim iniciar o
debate. Preliminarmente nas universidades, depois ele chegará ine-
vitavelmente aos tribunais e, quem sabe, mais tarde, atinja a todo
tipo de mídia; sonhar não custa nada! E permissa venia ao devaneio
originado na crença em algumas utopias, quem sabe um dia esse
debate atinja o discurso comum, o senso comum e, aí sim, estare-
mos próximos de uma verdadeira democracia substancial.

PESQUISA DIREITO GV

87



NOTAS

1 Queiroz, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal. Belo
Horizonte: Del Rey, 1998, p. 14-16, prefácio de Sebastian Scheerer.

2 Basta rememorar o vídeo que circulou recentemente na mídia, a
respeito desse caso de corrupção envolvendo o governo de Brasília,
conhecido como “mensalão do DEM”. Uma das imagens mostra evangélicos
agradecendo em prece o dinheiro espúrio obtido por meio da corrupção 
de funcionários públicos. 

3 Em determinadas favelas do Rio de Janeiro uma escritura de compra
e venda devidamente registrada nada ou muito pouco vale, pois os
traficantes que dominam os morros cariocas é que determinam quem tem
direito de fato a habitar nos imóveis de seu interesse.

4 Faria. Jose Eduardo. Direito e conjuntura. São Paulo: Editora Saraiva,
2008, p. 38.

5 Zaffaroni, E. Raul. O inimigo no direito penal. Editora Revan, 2007, p. 32.

6 Dias, Jorge de Figueiredo. Direito Penal Português. As consequências
Jurídicas do Crime. Lisboa: Aequitas/Editorial Notícias, 1993, p. 86.

7 Zaffaroni, E. Raul, op. cit, p. 77.

8 No Brasil, quase diariamente no canal fechado, é exibida uma série
norte-americana que leva esse nome. Essa série mostra o dia a dia de grupos
especializados de policiais, que, à moda de “caubóis” modernos, não mais matam
os “índios”, mas prendem criminosos (os índios da vez são agora os latinos, os
chineses ou os negros), que colocam em risco as já tão contestadas liberdades
americanas. Puro marketing que procura ressaltar a eficiência do sistema policial
americano, além de servir de aviso aos “delinquentes” de que o “Estado está de
olho neles”. É mais um exemplo da sociedade disciplinar e do panapticon tão bem
descritos por Foucault (a série Cold Case representa melhor esse argumento).

9 Zaffaroni, op. cit., p. 74.

10 Greco, Rogerio, op. cit., 2008, p. 12.

11 Wacquant, Loïc.,Punir os pobres. Editora Renavam, 2007, p. 421-422.

12 Zaffaroni, Eugenio Raul; PIERANGELI, Jose Henrique. Manual de
direito penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 70.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

88



13 Batista, Nilo; ZAFFARONI, Eugenio Raul; ALAGIA, Alejandro.
Direito Penal brasileiro. V. I. Rio de Janeiro: Renavam, 2003, p. 631.

14 Queiroz, Paulo de Souza, op. cit., p. 30.

15 Zaffaroni, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas. Rio de
Janeiro: Editora Revan, p. 15.

16 Para tanto, basta lembrar o recente “apagão” que atingiu nove estados
brasileiros. No período em que as cidade ficaram às escuras, um grande número
de criminosos (habituais e de ocasião), conhecedores do deslocamento da força
policial para outras atividades, e também para se aproveitar da falta de
iluminação, saíram às ruas para a prática de diversos crimes patrimoniais, uma
vez que contavam com a impunidade estimulada pela ausência de policiamento. 

17 Roxin, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renavam,
2008, p. 4.

18 Queiroz, op. cit., p. 58.

19 Ferrajoli, Luigi. Direito e razão.  2. ed. São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, p. 317.

20 Idem, ibidem, p. 23

21 Idem, ibidem, p. 318-319.

22 Idem, ibidem, p. 14. 

23 Idem, ibidem, p. 199.

24 Idem, ibidem, p. 201.

25 Idem, ibidem, p. 201-202.

26 Idem, ibidem, p. 201.

27 Bonavides, Paulo. Política e Constituição, os caminhos da democracia.
Forense, 1985, p. 141.

28 Barroso, Luiz Roberto. No mundo ideal, Direito é imune a política;
no real não. Disponível em <http://www.conjur.com.br>.

29 A Lei de Crimes Hediondos é um exemplo marcante dessa afirmação,
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uma vez que vigorou efetivamente entre nós por mais de dez anos,
malgrado a grita da elite jurídica, que insistentemente demonstrava com
argumentos jurídicos racionais e bem fundamentados a inconstitucionalidade
de seus postulados. Não causaria espanto que diante do recrudescimento de
um discurso penal autoritário a malfadada a Lei volte a ser aplicada em toda
sua extensão.

30 Canotilho, J. J. Gomes. Estudos Sobre direitos fundamentais. 1. ed. São
Paulo: Revista dos tribunais, 2008, p. 233-234.

31 Aristóteles, Ética a Nicômaco, 2007, p. 70, 77.

32 Dias, Jorge de Figueiredo. Direito Penal Português. As conseqüências do
Crime. Lisboa:Aequitas, 1993, p. 72.
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CAPÍTULO 5
EFEITO VINCULANTE DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O PRÓPRIO STF 
Pedro Luís Piedade Novaes

Existe controle de constitucionalidade de normas jurídicas quan-
do há uma Lei Maior (Constituição), a qual está em plano
hierárquico mais alto que todas as leis e atos normativos de um
determinado Estado soberano. Vige, portanto, nesse contexto, o
princípio da supremacia da Constituição, o qual somente tem apli-
cação nas constituições rígidas, isto é, que apresentam um processo
específico para reforma constitucional distinto e mais dificultoso
daquele necessário para alteração de uma norma infraconstitucio-
nal. Assim, “el fundamento de este control se basa en la diferenciación
jerárquica existente entre la Constitución y la ley ordinaria”.1 Para Ale-
xandre de Moraes “controlar a constitucionalidade significa
verificar a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de um ato
normativo com a constituição, verificando seus requisitos formais
e materiais”.2

Em suma, 

constitucionalidade e inconstitucionalidade designam conceitos
de relação: a relação que se estabelece entre uma coisa – a
Constituição – e outra coisa – uma norma ou um acto – que
lhe está ou não uniforme, que com ela é ou não compatível,
que cabe ou não cabe no seu sentido.3

Há vários tipos de controle de constitucionalidade,4 dos quais
nos interessa aqui o controle repressivo judicial, subdividido em
difuso e concentrado. Diz-se concentrado o controle de consti-
tucionalidade, pois este será exercido por um único órgão – no
caso, o Supremo Tribunal Federal –, ao contrário do controle difu-
so de constitucionalidade, também previsto no ordenamento
jurídico pátrio, que é exercido por qualquer juiz ou tribunal, que
pode resolver incidentalmente sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do ato ou lei, quando do julgamento de um
determinado caso concreto. Para Canotillho, o controle concen-
trado (ou abstrato):
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tem por objeto uma pretensão dirigida à declaração, com força
obrigatória geral, da inconstitucionalidade de normas jurídicas.
É um processo de controle de normas, destinado, de forma
abstrata, a verificar a conformidade formal, procedimental ou
material, de normas jurídicas com a Constituição.5

Nesse contexto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica,
ADIN, é um dos meios de controle concentrado de constitucionali-
dade das normas prevista na Constituição Federal de 1988 (art. 102,
I, “a”), estando regulamentado pela Lei 9.868/1999. Além da ADIN,
há a previsão constitucional de outras formas de controle concentra-
do de constitucionalidade (Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental. ADPF; Ação Declaratória de Constitucionalidade e
ADIN Interventiva); entretanto, este capítulo será direcionado à deno-
minada Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica (ADIN).

ASPECTOS GERAIS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

O modelo concentrado de constitucionalidade das leis, idealizado
por Hans Kelsen, “foi introduzido na Constituição Austríaca de 1920
e aperfeiçoado em sua reforma de 1929”,6 e somente foi inserido
em nosso ordenamento jurídico com o advento da Emenda Cons-
titucional 16/65 à Constituição de 1946.7 Até então, o controle de
constitucionalidade no Brasil se resumia ao difuso (existente desde
a Constituição Federal de 1891) e à representação interventiva (pre-
vista desde a Constituição Federal de 1934).

Inobstante haver previsão do modelo concentrado de constitu-
cionalidade desde 1965, este somente vingou entre nós com a
Constituição Federal de 1988. A razão é simples: em 1965, o único
legitimado previsto para sua propositura era o procurador-geral da
República, que era nomeado pelo presidente da República e, por
ser cargo de confiança, o chefe do Executivo podia demiti-lo ad
nutum. Além disso, vivíamos um regime de exceção, de ditadura
militar, e a propositura de uma ADIN que conflitasse com os inte-
resses do Governo Federal resultaria certamente em demissão
sumária do procurador-geral da República. Na verdade, quem
detinha a competência para desencadear o processo de controle
concentrado era exclusivamente o Poder Executivo (ditadura mili-
tar): daí sua ineficácia. 

PESQUISA DIREITO GV

93



Visando dar efetividade ao controle concentrado de constitu-
cionalidade das normas, a Constituição Federal de 1988 ampliou
o leque de legitimados a propor a ADIN, sendo eles: presidente da
República; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Depu-
tados; Procurador-Geral da República; Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil; partido político com representação no
Congresso Nacional; Mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara do
Distrito Federal; governador de Estado ou do Distrito Federal; e
confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional
(art. 103, I a IX, CF).8

Os primeiros seis legitimados citados possuem legitimação uni-
versal para ingressar com uma ADIN, ou seja, podem propor tal
demanda sem precisar comprovar a pertinência temática, em face
de suas próprias atribuições institucionais; já os três últimos (Mesa
de Assembleia Legislativa ou Câmara do Distrito Federal, gover-
nador de Estado ou do Distrito Federal confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional) necessitam demonstrar a
existência de relação entre a norma impugnada e as suas ativida-
des institucionais, sob pena de indeferimento da inicial.9

O procedimento da ADIN encontra-se regulamentado na Lei
9.868/99,10 sendo praticamente um compêndio da jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o procedimento
dessa forma de controle concentrado de constitucionalidade. Assim,
“a lei endossou a maior parte das linhas jurisprudenciais anterior-
mente consolidadas pelo STF a respeito da matéria, bem como
incorporou inúmeros dispositivos regimentais”.11

Nos termos do art. 102, I, “a”, CF, a ADIN pode ter como obje-
to lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital (este, no
exercício de competência estadual), desde que seja dotado de gene-
ralidade, seja posterior à Constituição Federal de 1988 e esteja em
vigência, conquanto viole diretamente norma da Constituição
Federal. Pode ser objeto de controle de constitucionalidade via
ADIN: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordiná-
rias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos,
resoluções, tratados internacionais e demais atos normativos que
sejam genéricos e abstratos. Sob ângulo contrário, não é objeto de
ADIN: lei municipal que viole diretamente a CF; lei ou ato nor-
mativo (federal, estadual ou distrital) anterior à CF (é caso de não
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recepção perante a Constituição Federal de 1988 e não de incons-
titucionalidade); normas constitucionais do Poder Constituinte
Originário (os aparentes conflitos devem ser harmonizados por
interpretação sistemática da CF); súmula vinculante (por ter um
procedimento próprio de revisão, não se usará a técnica de con-
trole de constitucionalidade contra ela).

No que se refere à competência para julgamento da ADIN,
como se trata de controle concentrado de constitucionalidade, o
art. 102, I, “a” da CF atribui exclusivamente ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar originariamente a ação direta de incons-
titucionalidade. Há também previsão de ADIN estadual, cuja
competência para julgamento é do Tribunal de Justiça do referi-
do Estado (art. 125, § 2º, CF).

O processo de ADIN tem cunho objetivo, no qual não há inte-
resses concretos em jogo, mas sim a análise abstrata do texto legal,
significando dizer que a relação processual da ADIN não pode ser
entendida à luz do processo civil subjetivo comum. Como bem
observa Barroso: “o processo objetivo (...) não se presta à tutela de
direitos subjetivos, de situações jurídicas individuais”.12 No que se
refere a esta natureza de processo objetivo, Merlin salienta:

Cuida-se de um “processo” que constitui, como outro qualquer,
instrumento da jurisdição (no caso constitucional concentrada);
através dele será solucionada uma questão constitucional. Não
pode ser tomado, todavia, como meio para a composição da lide.
É que, sendo “objetivo”, inexiste lide no processo inaugurado
pela ação direta genérica de inconstitucionalidade. Não há,
afinal, pretensão resistida.13

Há quem entenda que a exigência da pertinência temática para
ajuizamento das ADINs por alguns dos legitimados descaracteriza o
caráter objetivo destas demandas: “a demonstração de pertinência
temática por parte dos legitimados especiais implica a transposição
de situações subjetivas para o processo objetivo de controle abstra-
to de normas”.14 Mesmo não havendo previsão da exigência de
pertinência temática na Constituição Federal e nem na Lei
9.868/1999, essa questão está pacificada há muito tempo no STF, exi-
gindo-se esse requisito para fins de evitar uma avalanche de ADIN,
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conforme julgamento da ADI 1096 MC/RS, relator ministro Celso
de Mello, em julgamento em 16 de março de 1995 (DJ 22/09/1995)

Para Gilmar Ferreira Mendes, o processo de controle abstrato de
normas, como é a ADIN, tem dupla função: “ele atua tanto como
instrumento de defesa da ordem objetiva, quanto como instrumen-
to de defesa de posições subjetivas”, ou seja, tem como finalidade
direta a defesa da Constituição Federal e, via reflexa, os interesses
subjetivos.15 Em razão de ser um processo objetivo, sem partes liti-
gantes, não há que se falar em impedimento ou suspeição de
ministro do STF em ADIN. Nem mesmo se quem ajuizou a ação
(p.ex.: Procurador Geral da República) ou defendeu a norma ata-
cada (ex. Advogado Geral da União) venha, posteriormente a ser
empossado ministro do STF, como é o caso dos ,inistros Gilmar Fer-
reira Mendes e Dias Toffoli, que foram AGUs. 

No julgamento da ADIN o STF não se encontra condicionado
à causa de pedir, podendo decidir a ação por outros fundamentos,
conforme trecho do voto do Sydney Sanches, relator da ADinMC
n. 1.358-DF, DJ 26 de abril de 1996: “na ação direta de inconstitu-
cionalidade cujo processo é objetivo, não ‘inter partes’, a ‘causa petendi’
pode ser desconsiderada e suprida, por outra, pelo STF, segundo sua
pacífica jurisprudência”. Entretanto, o STF fica condicionado ao
pedido do autor da ADIN, conforme explicita Tavares:

os fatos e fundamentos jurídicos trazidos à baila na petição
inicial, não serão os únicos a serem analisados quando da decisão
do STF acerca da constitucionalidade da lei ou ato normativo
impugnado. Isto quer dizer que, na realidade, o STF como
Guardião da Constituição, quando declara a inconstitucionalidade
em ADI, profere um juízo em relação a toda a extensão da
Constituição, e não apenas em relação ao que fora arguido pelo
legitimado ativo quando do ingresso em juízo. Entretanto, quanto
ao pedido, este vincula o STF. Devem os ministros apreciar o
pedido de suposta inconstitucionalidade da lei ou ato normativo,
podendo, por conseguinte, decretar a inconstitucionalidade da
norma por fundamentos diversos (STF, RTJ 46/352).16

Não se admite desistência em ADIN (art. 5º), em virtude do prin-
cípio da indisponibilidade que rege o processo de controle normativo
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abstrato, que impede – por razões exclusivamente fundadas no inte-
resse público – que o autor da ação direta de inconstitucionalidade
venha a desistir do pedido de medida cautelar por ele eventualmen-
te formulado. Para Gilmar Mendes “a razão principal que fundamenta
o dispositivo ora examinado reside na natureza objetiva do processo
do controle de constitucionalidade”.17

A Lei 9.868/1999, em seu art. 10 e seguintes, prevê a possibi-
lidade de concessão de medida cautelar em ADIN, desde que
presente perigo de lesão irreparável na manutenção da validade
ato impugnado até a decisão definitiva, produzindo efeitos ex nunc,
salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retro-
ativa (art. 11, § 1º). A concessão da medida cautelar torna aplicável
a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação
em sentido contrário (art. 11, § 2º). Salvo em período de recesso,
ocasião em que a análise será feita pelo presidente do STF, a medi-
da cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria
absoluta dos membros do Tribunal, presentes na sessão pelo menos
oito ministros (art. 10, caput). Da mesma forma, a decisão final
sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo somente será tomada se estiverem presentes na ses-
são pelo menos oito ministros (art. 22). Efetuado o julgamento,
proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da
disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se
tiverem manifestado pelo menos seis ministros (art. 23).

Contra a decisão que declara a constitucionalidade ou inconsti-
tucionalidade em ADIN não cabe ação rescisória e nem recurso,
com a exceção de embargos declaratórios (art. 26). A eficácia das
decisões em ADIN tem validade a partir da publicação da ata de jul-
gamento no DJU. A ação direta de inconstitucionalidade não está
sujeita a qualquer prazo de natureza prescricional ou decadencial.
E nem poderia ser diferente, pois os atos inconstitucionais jamais se
convalidam pelo simples decurso do tempo. Em julgamento reali-
zado em 17 de agosto de 1995 (DJ de 8 de setembro de 1995), a
decisão na ADIN 1.247-9, cujo relator foi o ministro Celso de
Mello, temos: 

O ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade não está
sujeito a observância de qualquer prazo de natureza prescricional
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ou de caráter decadencial, eis que atos inconstitucionais jamais se
convalidam pelo mero decurso do tempo (Brasil, 2010b). 

EFEITOS DA DECISÃO EM ADIN
As decisões definitivas, proferidas pelo STF em ADIN, nos termos
do art. 28, § único, da Lei 9.87899, têm, em regra, efeitos ex tunc,
vinculante e eficácia erga omnes. Entende-se por efeito ex tunc a pos-
sibilidade de a decisão em ADIN retroagir no tempo. Assim, se o
STF entende que uma norma é inconstitucional, ela é considerada
nula, não subsistindo nenhum de seus efeitos, sendo a mesma extir-
pada do ordenamento jurídico como se nunca tivesse existido,
fazendo, inclusive, com que a lei anterior revogada seja restabele-
cida, em outras palavras, nesses casos há o efeito repristinatório.18

A regra do efeito ex tunc comporta exceção: em razão de seguran-
ça jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por
maioria de dois terços de seus membros (oito ministros), restringir
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado, ou de outro
momento que venha a ser fixado (art. 27). 

Assim, os efeitos da decisão em sede de ADIN podem ser mani-
pulados quanto à eficácia temporal – denominada modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade –, que pode ser uti-
lizada, inclusive, no futuro. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 2.240, cujo relator foi o ministro Eros Grau,
entendeu pela inconstitucionalidade da Lei estadual 7.619/2000,
do Estado da Bahia, que criou o município de Luiz Eduardo Maga-
lhães. Tendo em vista a excepcionalidade do caso, foi determinada
a vigência dessa norma inconstitucional por mais 24 meses.19 Para
Lenza, “consagra-se, dessa forma, a técnica da declaração de
inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, já que, depen-
dendo do caso concreto, como disse o ministro Gilmar Mendes, a
‘nulidade da lei inconstitucional pode causar uma verdadeira catás-
trofe – para utilizar a expressão de Otto Bachof – do ponto de
vista político, econômico e social’”.20

A eficácia erga omnes é no sentido de que a decisão em ADIN
aplica-se em relação a todos. Já o efeito vinculante significa que o
veredicto do STF deverá ser seguido pelo Poder Público e pelos
demais órgãos do Poder Judiciário. Mesmo que sejam, à primeira
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vista, muito parecidos, os mencionados institutos tem diferença
clara: a eficácia erga omnes “está relacionada ao alcance subjetivo da
decisão no controle concentrado abstrato, ou seja, diz respeito a
quem se destinam os efeitos da decisão, enquanto o efeito vincu-
lante prende-se aos limites objetivos da decisão, isto é, qual parte
da decisão deverá ser respeitada pelo poder público”.21

VINCULAÇÃO DA DECISÃO DE ADIN PELO PRÓPRIO STF 
E A SEGURANÇA JURÍDICA

O efeito vinculante, previsto no parágrafo único do art. 28, da Lei
9.868/1999, para as decisões do STF em sede de ADIN, somente
foi introduzido em nosso ordenamento jurídico com o advento do
art. 187 do regimento interno do STF, que regulamentou a deno-
minada representação interpretativa (art. 119, I, “l”, CF de 1967,
com redação dada pela EC n. 7, de 13 de abril de 1977).22 Já na
Constituição Federal de 1988, a EC n. 3, de 17 de março de 1993,
introduziu o § 2º no art. 102, CF e trouxe o efeito vinculante para
as ações declaratórias de constitucionalidade, relativamente aos
demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo. Posterior-
mente, a Lei 9.868/99 estendeu o efeito vinculante para as Ações
Diretas de Inconstitucionalidade. Finalmente, a EC n. 45/2004
acresceu o art. 103-A à Constituição Federal, criando a súmula
vinculante, cujas características também são de vinculação, a par-
tir da sua publicação na imprensa oficial, em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública de todas as
esferas governamentais.23

Nos termos da redação do art. 28, parágrafo único da Lei
9.868/1999, a decisão em ADIN gera o efeito vinculante em rela-
ção aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal,
estadual e municipal, que não podem contrariá-la. Nesse contexto,
não há necessidade de processo de execução. Se a Administração
Pública ou órgão do Poder Judiciário não observa o julgado e apli-
ca a norma, há nítido descumprimento, e pode ser interposta
reclamação, por força do efeito vinculante, ou outra medida judicial
(MS, ação cautelar, ação ordinária com pedido de antecipação de
tutela, etc.). Nem se aplica o art. 52, X, da Constituição Federal, que
determina que compete ao Senado Federal, suspender a execução,
no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
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definitiva do STF, tendo em vista que tal incumbência somente tem
aplicação no controle difuso e não no concentrado, que já tem o efei-
to vinculante, com aplicação imediata.24

Há discussão doutrinária no sentido da vinculação ou não da
decisão de ADIN perante o Poder Legislativo. Na visão de Moraes,
a resposta é positiva (vincula), sob o seguinte argumento:

... os efeitos vinculantes aplicam-se inclusive ao legislador, 
que não poderá editar nova norma com preceitos idênticos 
aos declarados inconstitucionais, ou, ainda, norma derrogatória
da decisão do Supremo Tribunal Federal; ou mesmo, estará
impedido de editar normas que convalidem os atos nulos
praticados com base na lei declarada inconstitucional.25

Esclarece o mesmo autor, em nota de rodapé, que este também
é o entendimento de vários autores internacionais, como Belaunde
e Fernandez Segado,26 e Canotilho e Moreira.27 O posicionamen-
to do STF, contudo, é no sentido contrário, ou seja, da não
vinculação das decisões da ADIN ao Poder Legislativo, sob pena de
ocorrer o fenômeno da “fossilização da constituição”, termo utili-
zado pela primeira vez no julgamento da Reclamação n. 2617
Agr/MG, relator ministro Cezar Peluso, cujo voto está disponível
no Boletim Informativo STF n. 377:

A eficácia geral e o efeito vinculante de decisão proferida pelo
STF em ação declaratória de constitucionalidade ou direta de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal não
alcançam o Poder Legislativo, que pode editar nova lei com
idêntico teor ao texto anteriormente censurado pela Corte.
Perfilhando esse entendimento, e tendo em conta o disposto no 
§ 2º do art. 102 da CF e no parágrafo único do art. 28 da Lei
9.868/1999, o Plenário negou provimento a agravo regimental
em reclamação na qual se alegava que a edição da Lei
14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, que instituiu taxa 
de segurança pública, afrontava a decisão do STF na ADI 2424
MC/CE (acórdão pendente de publicação), em que se suspendera
a eficácia de arts. da Lei 13.084/2000, do Estado do Ceará, que
criara semelhante tributo. Ressaltou-se que entender de forma
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contrária afetaria a relação de equilíbrio entre o tribunal
constitucional e o legislador, reduzindo o último a papel
subordinado perante o poder incontrolável do primeiro,
acarretando prejuízo do espaço democrático-representativo da
legitimidade política do órgão legislativo, bem como criando
mais um fator de resistência a produzir o inaceitável fenômeno
da chamada fossilização da Constituição.28

Segundo posicionamento pacífico do STF, o legislador poderá,
em tese, editar uma nova norma legal com conteúdo material
idêntico ao do texto normativo declarado inconstitucional, o que
já aconteceu, na prática, com a Lei 8.212/1991. Houve uma deci-
são do STF em controle difuso, declarando incidenter tantum a
inconstitucionalidade do art. 12, I, “h” dessa lei, com consequen-
te Resolução do Senado, n. 26/2005, no sentido de suspender os
seus efeitos (ex nunc); a redação era a seguinte: “são segurados
obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I -
como empregado: (...) h) o exercente de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio
de previdência social”; a Lei 10.887/2004 repetiu a mesma reda-
ção da norma declarada inconstitucional.

Justifica-se tal posicionamento do STF na ideia de Estado
Democrático de Direito, segundo a qual não se pode impedir o
legislador de aprovar, a qualquer momento, um novo projeto de
lei. As circunstâncias momentâneas podem e devem ser melhora-
das, o que significa fazer frente a uma interminável tarefa de
adaptação às mudanças sociais e políticas mediante novas decisões.
Para isso, é necessário que sejam mantidas abertas todas as vias
concebíveis de solução.  

No que se refere à vinculação das decisões da ADIN aos demais
órgãos do Poder Judiciário, não há qualquer celeuma a esse respei-
to, pela expressa redação do art.28, parágrafo único, da Lei
9.868/1999. A indagação é justamente se o efeito vinculante atin-
ge o próprio órgão prolator, qual seja, o STF. Há quem entenda que
a decisão em controle concentrado “deve ser aplicada pelo próprio
STF, que atua como agente negativo, ao caracterizar o ato do Poder
Público como inconstitucional, como também pelos tribunais e juí-
zes integrantes do Poder Judiciário”.29 Para o ex-ministro do STF
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Moreira Alves, há sim a vinculação: “a eficácia contra todos ou erga
omnes já significa que todos os juízes ou tribunais, inclusive o STF,
estão vinculados ao pronunciamento judicial”.30

Existe também o posicionamento de Mendes de que “a fórmu-
la adotada pela Emenda n. 3, de 1993, parece excluir também o
Supremo Tribunal Federal do âmbito de aplicação do efeito vincu-
lante. A expressa referência ao efeito vinculante em relação ‘aos
demais órgãos do Poder Judiciário’ legitima esse entendimento”.31

Esse mesmo autor cita o pensamento do doutrinador alemão Hans
Brox, no sentido de que é admitida, excepcionalmente, a reanálise
de constitucionalidade de norma já declarada constitucional pelo
Tribunal Constitucional:

Se se declarou, na parte dispositiva da decisão, a
constitucionalidade da norma, então se admite a instauração 
de um novo processo para aferição de sua constitucionalidade 
se o requerente, o Tribunal suscitante (controle concreto) ou 
o recorrente (recurso constitucional = verfassungsberschwerde)
demonstrar que se cuida de uma nova questão. Tem-se tal situação
se, após a publicação da decisão, se verificar uma mudança do
conteúdo da Constituição ou da norma objeto do controle, 
de modo a permitir supor que outra poderá ser a conclusão 
do processo de subsunção. Uma mudança substancial das relações
fáticas ou da concepção jurídica geral pode levar a essa alteração.32

Portanto, em tese, seria possível nova aferição de constitucio-
nalidade pelo Tribunal Constitucional se presentes os seguintes
requisitos: (1) uma mudança no conteúdo da Constituição ou da
norma objeto do controle; (2) uma mudança substancial das rela-
ções fáticas ou da concepção jurídica geral; (3) ter sido considerada
constitucional a norma objeto de novo controle. É também a con-
clusão de Gilmar Mendes:

Em síntese, declarada a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á 
e concluir pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe,
uma vez mais, da aferição de sua legitimidade, salvo no caso 
de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de
relevante alteração das concepções jurídicas dominantes.33
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Assim sendo, são situações extremas que podem levar o Tribu-
nal Constitucional, seja em controle concentrado ou difuso – como
é o caso do Brasil, que adota esse modelo eclético de controle de
constitucionalidade, conforme visto na primeira parte deste estu-
do –, a reexaminar uma questão já debatida exaustivamente entre
seus pares; caso contrário, seria instalado um clima de total inse-
gurança jurídica no país, porque o conceito de justiça vem de cada
homem, sendo impossível unificá-lo para toda coletividade. Como
fazer justiça pelas próprias mãos é, inclusive, tipificado como crime
em nosso ordenamento jurídico,34 quem substitui a sociedade para
realizar a pacificação dos litígios é o Poder Judiciário, por inter-
médio da jurisdição. 

Para Siches o Direito “nasce originariamente na vida humana para
satisfazer uma necessidade de certeza e de segurança em determina-
das relações sociais, consideradas da maior importância”,35 o que
significa dizer que somente com segurança jurídica será estabelecida
a pacificação social, evitando que a Justiça seja alcançada pelos par-
ticulares, conforme seus próprios sensos de justiça, notoriamente
conflitantes. Pérez Luño agrega duas acepções de segurança jurídica:

En la primera, que responde a la seguridad jurídica stricto sensu, se
manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y
funcional del sistema jurídico a través de sus normas e instituciones.
En la segunda, que representa su faceta subjetiva, se presenta como
certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones
personales de la seguridad objetiva.36

A ideia de segurança jurídica é inerente às decisões do STF
em controle concentrado de constitucionalidade, já que elas têm
eficácia para todos (erga omnes), vinculante e retroativa (em
regra), a fim de evitar ou eliminar inúmeros processos ajuizados
nas instâncias inferiores, que teriam ou têm como fundamento a
declaração incidental de inconstitucionalidade, ou não de uma
norma ou ato normativo. Além disso, tais decisões advêm da mais
alta Corte de Justiça, que, como guardiã da Constituição Fede-
ral (art. 102, caput, CF), deve dar a última palavra em questão
constitucional, pondo uma pá de cal nas controvérsias jurídicas
instaladas. Com isso, o que se espera é que o STF, ao decidir uma
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questão constitucional, coloque um fim na discussão jurídica para
que haja na comunidade jurídica uma sensação de pacificação social.

A fim de evitar um caos jurídico, deve o STF, ao rever as suas
decisões, analisar a pertinência dessa reanálise, observando se há
uma mudança substancial nas relações fáticas ou na concepção jurí-
dica geral para nova aferição da matéria constitucional. Claro que
o reexame somente é possível se o órgão máximo entender pela
constitucionalidade da lei ou ato normativo atacado, pois, se caso
houvesse a declaração de inconstitucionalidade, isso geraria sua
consequente nulidade (com efeitos retroativos ou não, dependen-
do se o STF modular os efeitos de sua decisão [art. 27], conforme
já analisamos). Em suma, jamais poderia o STF reexaminar a ques-
tão de constitucionalidade de uma norma que foi extirpada do
ordenamento jurídico.

O STF já se posicionou no sentido de que não se submete às suas
decisões em ADIN, podendo rever seu próprio entendimento, se
assim entender necessário (STF – ADI n. 2675/PE, relator ministro
Carlos Velloso, e ADI n. 2777/SP, relator ministro Cezar Peluso): 

O Tribunal, embora salientando a necessidade de motivação
idônea, crítica e consciente para justificar eventual reapreciação
de uma questão já tratada pela Corte, concluiu no sentido 
de admitir o julgamento das ações diretas, por considerar 
que o efeito vinculante previsto no § 2º do art. 102 da CF 
não condiciona o próprio STF, limitando-se aos demais órgãos
do Poder Judiciário e ao Poder Executivo.37

Entretanto, esse cuidado na reapreciação de questão constitucio-
nal já analisada pela Corte nem sempre é observado pelo o STF, o
que causa total insegurança jurídica. É o caso, por exemplo, da exi-
gência do depósito prévio trinta por cento do valor cobrado pelo
Fisco Federal, para que o contribuinte ingresse com recurso peran-
te a segunda instância administrativa (processos administrativos
tributários), então previsto no art. 26, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/1991.
No julgamento da ADIMC n. 1.049 (controle concentrado),38 ini-
cialmente o Pleno entendeu constitucional essa exigência. Tal
posicionamento jurisprudencial foi reafirmado várias vezes pelo
STF.39 Entretanto, sem que houvesse qualquer mudança fática na
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norma legal, o STF reviu seu entendimento, declarando a incons-
titucionalidade da referida norma legal no julgamento conjunto dos
REs 388.359; 389.383 e 390.513 (controle difuso), que culmina-
ram na súmula vinculante n. 21: “É inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admis-
sibilidade de recurso administrativo”. Neste caso específico,
infelizmente, não houve uma mudança substancial das relações fáti-
cas ou da concepção jurídica geral para justificar o reexame pelo
Pleno, o que, por si só, geraria perplexidade e instabilidade no meio
jurídico. Talvez pelo fato de a revisão do entendimento ter sido
favorável aos contribuintes, não houve um clamor maior por parte
dos jurisdicionados. Mas isso não justifica a mudança jurispruden-
cial sem critérios objetivos.

Claro que mudanças sempre são bem-vindas, justamente para
que o Tribunal Constitucional não fique eternamente à mercê de
suas decisões anteriores, já que a sociedade é dinâmica e o direi-
to deve sempre acompanhar suas alterações. O que não pode é o
STF, sem que haja qualquer critério fático ou jurídico substancial,
revisar posições recentes, sob pena de instituir um clima de total
insegurança jurídica, pois ficaria a sensação de que as decisões do
nosso órgão mais alto de Justiça podem ser modificadas a qualquer
momento, sem critérios objetivos.

CONCLUSÃO

O efeito vinculante previsto para as decisões proferidas pelo Supre-
mo Tribunal Federal sempre gerou controvérsias. Para os contrários
à essa possibilidade, ele interfere a independência funcional dos
magistrados e impossibilita o livre acesso à Justiça e ao devido pro-
cesso legal. Essas críticas são facilmente afastadas, pois o efeito
vinculante tem o poder de “reduzir a incerteza quanto às decisões
conflitantes; incrementar a celeridade processual e privilegiar a
jurisdição constitucional, possibilitando ao STF exercer seu papel
político-institucional de guardião da Constituição, solvendo, em
definitivo, determinados debates constitucionais”.40

O efeito vinculante das decisões em sede de ADIN condiciona
o Poder Executivo em todas as esferas federativas e os demais
órgãos do poder judiciário. Por orientação da própria jurisprudên-
cia do STF, as decisões em ADIN não vinculam o Poder Legislativo,
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sob pena da ocorrência do fenômeno da fossilização da Constitui-
ção Federal e nem o órgão prolator (STF). Contudo, a mudança de
entendimento jurisprudencial do STF, de decisões que geram efei-
tos vinculantes, eficácia erga omnes e, em regra, efeitos retroativos,
deve ser feita com muita parcimônia, nos moldes estabelecidos pelo
doutrinador alemão Hans Brox, supramencionado, ou seja, desde
que haja uma alteração no conteúdo da Constituição ou da norma
objeto do controle e das relações fáticas ou da concepção jurídica
geral. Caso contrário, a imagem do Poder Judiciário, já arranhada
com as mazelas (como, lentidão, falta de estrutura, excesso de
demandas), será ainda mais prejudicada, pois não haverá em seus
julgamentos constitucionais a sensação de extinção da controvér-
sia jurídica estabelecida, já que sempre restará a sensação de que o
STF pode rever, a bel-prazer, seu entendimento.

E como o STF tem a função constitucional de guardião da
Constituição Federal, devendo, nesse contexto preservar a estabi-
lidade institucional e a segurança jurídica do País, concluímos que
uma mudança de seu posicionamento jurisprudencial, já consoli-
dado, deve ser realizada de forma muito criteriosa, para evitar a
instabilidade das relações jurídicas.
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CAPÍTULO 6
EMENDAS CONSTITUCIONAIS: ILEGITIMIDADE DO PODER
CONSTITUINTE DERIVADO, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
DIRETA E A CRÍTICA AO MODELO VIGENTE
Tiago Setti Xavier da Cruz

Contextualizando a realidade social e econômica que a população
brasileira vivência, Streck1 denota sua frustração com relação à faci-
lidade com que a população pode ser transformada em massa de
manobra pelo poder, ante o fato de que 65% do povo sobrevive (e
não “vive”, o “sobreviver” no sentido de resistir às intempéries)
abaixo da linha de pobreza, sem rendimentos suficientes para a aqui-
sição do mínimo essencial para evitar a subnutrição. Somam-se a
estes os 15% da população que percebe renda igual ou inferior a
180 dólares anuais, classificados como miseráveis.

Partindo desse pressuposto, verifica-se que as normas impostas
pelo Estado não contemplam os interesses dessa massa de manobra,
já que não se pode falar em direitos absolutamente disponíveis
(princípios da isonomia e da autonomia da vontade) quando há
hipossuficiência em desfavor de um miserável em face de alguém
em melhores condições socioeconômicas. Exemplo disso é que exis-
te o Código Civil pressupondo a existência de duas partes capazes
e instruídas (social, educacional e economicamente), e o Código
Penal pressupondo a existência de réu meliante e inculto.

Como a massa de manobra é maleável e adaptável às circuns-
tâncias impostas pelo poder dominante, facilmente se percebe a
primeira consequência, que ataca diretamente o sistema político,
caracterizada pelo déficit de representatividade, derivando também
a insuficiência total econômica e a desintegração do sistema social.

Essa conjectura influenciou o legislador constituinte, que posi-
tivou considerável quantia de normas “programáticas” e “de eficácia
contida” na Carta de 1988, tendo em vista justamente os conflitos
sociais e econômicos acima relatados.

Por dever aparentar (formalmente) e ser (materialmente) coe-
rente, a Constituição não pode ser contraditória, mesmo que para
isso uma regra, como por exemplo a do art. 7º, inciso IV, preveja
que é direito do trabalhador a percepção de salário mínimo, fixa-
do em lei, “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às
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de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo”.2

O exemplo acima é a prova de que o constituinte necessitou
sobrestar a regulamentação de diversos dispositivos porque obvia-
mente, e entre outros motivos - tais como a positivação exacerbada
que levaria à rápida defasagem do texto constitucional, os confli-
tos sociais não permitiriam suas eficácias imediatas.

Consequência lógica da postergação de regulamentação e da
própria adaptação do Texto Permanente às realidades históricas
decorrentes da própria evolução, foi criado o mecanismo de emen-
das constitucionais, art. 60, e de revisão constitucional, arts. 2º e
3º do ADCT, das quais aborda-se sobre os poderes constituintes
originário e derivado.

O elementar em uma democracia é a soberania do povo, ou seja,
o poder, em última instância, popular de decidir sobre os rumos do
País, julgando e orientando as ações dos governantes. Isso nunca
se obteve no Brasil, pois a formalidade sistemática das eleições tem
por escopo apenas uma maneira de legitimação superficial dos elei-
tos para que eles perscrutar objetivos que arvoram relevantes. Esses
interesses coincidem ou não com o bem comum do povo. Porém,
são os governantes que decidem e não têm de prestar contas ao
povo de suas decisões. Logo, pode-se afirmar que esse é um duro
e permanente golpe à soberania do povo, violando o parágrafo
único, do art. 1º, da Magna Carta.

Como a discussão não poderia se encerrar pela análise da legi-
timidade e/ou competência para a realização de alterações
constitucionais, analisaremos os três posicionamentos pela ampli-
tude das mudanças no Texto Permanente, quais sejam: a tese
maximalista, a intermediária e a restritiva, as quais, em ordem
decrescente, vislumbram diferentes alcances/liberdades para o
poder constituinte derivado alterar a Constituição.

Tais teses levam ainda em conta os contextos intrínsecos das
cláusulas pétreas e dos princípios gerais do direito pulverizados
pela Carta, que também podem ser chamados de limites imanen-
tes ao poder constituinte derivado.

Neste capítulo objetivamos fazer uma crítica ao modelo atual-
mente vigente para a realização das reformas constitucionais, e
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questionamos até que ponto o princípio democrático3 não está
sendo violado com a forma pela qual as emendas são realizadas,
além de solapar os direitos e garantias fundamentais tão duramen-
te conquistados.

OS PODERES CONSTITUINTES ORIGINÁRIO 
E DERIVADO

PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO

O poder constituinte originário se caracteriza por ser ilimitado,
incondicionado e inicial. Apesar disso, Manoel Gonçalves Ferreira
Filho assevera: 

Frequentemente as Assembleias Constituintes são limitadas 
pela predefinição de determinadas pautas substanciais (p. ex., 
a república e a federação na Constituinte brasileira de 1890), 
e condicionadas pela prefixação de certas regras de deliberação.4

Não obstante, o poder constituinte é incondicionado e autôno-
mo: as Assembleias são frutos desse poder, cujas ações são autônomas,
iniciais e incondicionadas, revestindo de legitimidade os agentes que
as compõem. Para Comparato, “As eleições são um cheque em bran-
co dado ao governo. E ele preenche como bem entender, de forma
escrupulosa ou não. De qualquer maneira, é ele quem decide”.5

Sempre houve o poder constituinte originário nas quatro cons-
tituições republicanas, com representantes do povo reunidos em
“Assembleia Nacional Constituinte” ou em “Congresso Constituin-
te”. A Carta de 1988 teve como legisladores constituintes pessoas
autorizadas pelo sufrágio popular, eleitos com o fim de elaborar e
promulgar a Constituição.

Genaro Carrió,6 muito bem conceitualiza o que é o poder cons-
tituinte, no sentido de afirmar que é uma eficácia atual, ou seja, uma
força histórica que se efetiva em determinadas circunstâncias da
vida de uma sociedade, para realizar sua finalidade: criar uma nova
ordem jurídica.

PODER CONSTITUINTE DERIVADO

A Constituição de 1988 designou competência ao Congresso
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Nacional para emendá-la. Conferiu, pois, o poder de emendar seu
texto a um órgão constituído. Em face disso é que tal poder é
denominado instituído, derivado ou constituído. Suas características
são de ser secundário, condicionado e subordinado, somente
tendo legitimidade para agir dentro dos parâmetros definidos pelo
poder originário.

O poder constituinte originário, prevendo modificações na
Constituição, instituiu um poder constituinte reformador, a fim de
que não fosse necessário a convocação daquele. Tais atos deriva-
dos se configuram de duas formas: a revisão constitucional do art.
3º do ADCT, já exaurida, e as emendas constitucionais, na forma
do art. 60 do Texto Permanente.

O que fica claro é que o presente corpo legislativo federal não
possui legitimidade para estabelecer uma nova Constituição, pois
não foi eleito para tanto, além de que, a partir da promulgação da
Carta de 1988, extinguiu-se o poder constituinte originário, não
havendo delegação ou prorrogação de tal função.

Inegavelmente o atual Congresso só detém a legitimidade de
poder constituinte derivado, de forma que extrapolar os limites de
alteração acarretaria, no mínimo e para início de conversa, usur-
pação de competência.

TESES DE AMPLITUDE DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS

Existem três teses para a reforma constitucional: a sem limites ou
maximalista, a intermediária, e a restritiva ou minimalista. A pri-
meira tem por escopo alterar a Constituição sem limites, sem
sequer preservar as cláusulas pétreas. A segunda entende pela per-
missibilidade de reforma da Constituição sem limites, desde que
respeitadas as cláusulas pétreas. Por fim, a terceira defende que a
eficácia da alteração deve ser precedida de referendo,7 que desig-
nará o alcance da mudança no texto constitucional.

REFORMA SEM LIMITES

Poderíamos pensar que a Constituição de 1988 foi e é causadora
de inflação e abismos econômicos e sociais no País. Entretanto, tal
pensamento ignora os riscos de violação dos direitos sociais tão
duramente adquiridos, além de usurpação do direito à proprieda-
de, por exemplo. Bahia bem afirmou:
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A crença conservadora foi bem declarada pelo presidente da
Câmara dos Deputados, Inocêncio de Oliveira. (...) Os filhos 
do “centrão” ignoram os perigos para a ordem política e
econômica de uma reforma realizada por “constituintes” em
fim de mandato e às vésperas de eleições gerais em todo o
país. Quantos deles reveriam o texto constitucional em estado
de desespero característico das incertezas de reeleição.8

Em 13 de abril de 1993, a cidade de Porto Alegre, Rio Grande
do Sul, sediou o VI Fórum da Liberdade, ocasião em que foi dis-
tribuído projeto de uma nova Carta, onde nem as cláusulas pétreas
foram respeitadas; os autores foram renomados juristas, como Ives
Gandra da Silva Martins, que colaborou na elaboração da Consti-
tuição de 1988.

Esse jurista posicionou-se no sentido de que a revisão consti-
tucional que ocorreu em 1993 não estava atrelada aos limites de
emenda impostas pelo art. 60 da Constituição. Afirmou, contudo,
que os direitos fundamentais deveriam ser resguardados. Pelo pro-
jeto,9 os arts. 6º a 11 seriam simplesmente excluídos do Texto
Permanente. Não haveria, pois, direitos sociais a serem preserva-
dos. O ensino não seria obrigação do Estado, a proteção ao meio
ambiente seria eliminada, a criança e o adolescente não seriam
comentados na Constituição, e a cultura, a ciência e a tecnologia
seriam expungidas do Texto. Dos 250 artigos existentes na Cons-
tituição de 1988, sobrariam apenas 170.

Comparato denomina essa tese reformista de “maximalista”.
Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da
Justiça Célio Borja, “a reforma deve abranger tudo aquilo que, pela
prática, ficou provado ser inconveniente”.10

Já Afonso da Silva, do alto de seu notável conhecimento, cau-
sou espanto ao afirmar:

As limitações mencionadas (art. 60, § 4º) valem também para
essa revisão constitucional? Salvo quanto a limitações formais –
exigência de quórum de maioria absoluta e funcionamento
unicameral do Congresso Nacional –, a lógica, quanto ao mais,
conduz a uma resposta negativa, pois se prevê ali uma
possibilidade de ampla mudança formal na Constituição, por
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certo que isso abre exceção ao previsto no processo de emenda
do art. 60.11

Em outras palavras, esse renomado professor asseverou que o art.
3º do ADCT adveio de uma fusão de emendas com a ideia de gerar
um sistema de revisão ampla, diferente do processo de emendas do
art. 60 do Texto Permanente. Ele questiona de que adiantaria o pro-
cesso de revisão se os procedimentos fossem iguais. Semelhante
óptica a de Oto Gil: 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito e, por isso, a
vontade da maioria deve sempre prevalecer. Tudo pode mudar
segundo a vontade dessa maioria. Os limites previstos na
Constituição são para as emendas.12

Talvez os referidos articulistas, à época em que emitiram tais
pareceres, olvidaram o que aconteceu nos países com regimes tota-
litários entre 1930 e 1945, onde a maioria da população aprovava
o tratamento desumano com os judeus, a pena de morte, etc. Prova
de “mudança dos tempos”, atualmente a obra de José Afonso da
Silva não conta mais com essa citação.13

REFORMA INTERMEDIÁRIA

A reforma intermediária é mais branda do que a maximalista, na
medida em que essa última entende possível a alteração da Cons-
tituição, desde que sejam preservadas as cláusulas pétreas do art.
60, § 4º, do Texto Permanente, ou seja, a tese que permite toda e
qualquer reforma desde que respeitados a forma federativa de
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação
dos Poderes e os direitos e garantias individuais. Contudo, surgiu
a dúvida a respeito dos Direitos Sociais, se estes seriam preserva-
dos, e as correntes de entendimentos divergiram.

Ferreira Filho esclareceu essa tese, ao se manifestar: 

Está todo mundo se fazendo de esquecido dos problemas do
final da Constituinte. Havia um sentimento generalizado de
imperfeição, por isso foi decidida a revisão após cinco anos.
Os limites são os mesmos da emenda.14
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Também Miguel Reale, citado por Alves, destacou o seguinte:
“Esse processo de revisão apenas difere do processo das emendas
pelas facilidades excepcionais do procedimento”.15

Comparato mantém um posicionamento que fica entre a tese
intermediária e a restritiva, ao afirmar que a revisão constitucio-
nal deve respeitar as limitações de fundo para o processo de
emenda constitucional [art. 60, § 4º, do Texto Permanente], e tam-
bém resguardar os princípios fundamentais do art. 1º da Carta,
quais sejam, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o
pluralismo político.16

O mesmo constitucionalista refere que a reforma só se justifi-
ca se ela aperfeiçoa os institutos e instrumentos públicos e privados
do desenvolvimento, de sorte que representa risco de dissolução
nacional se as reivindicações corporativistas voltarem à pauta, já
que os empresários precisam compreender que a supressão dos
direitos trabalhistas não trará desenvolvimento nacional.17

REFORMA RESTRITIVA

A terceira posição, reforma restritiva, entende que para haver alte-
ração constitucional é necessário atrelá-la ao resultado de referendos,
com interpretação sistemática dos arts. 2º e 3º do ADCT, em sinto-
nia com o art. 60, § 4º, do Texto Permanente.

Em decorrência disso, volta-se à questão da legitimidade, que
foi muito bem aclarada por Geraldo Ataliba: 

É equivocado pensar que os parlamentares agora eleitos são
como constituintes. O desconhecimento da ciência do direito
constitucional é que permite tal equívoco. Os atuais
parlamentares não detém o poder constituinte originário,
somente o derivado.18

Vanossi, citado por Souza Sampaio, assevera que “a reforma
constitucional pressupõe acordo em várias questões, singularmen-
te a respeito de três: o que se quer reformar, o que se deve reformar
e o que, presumivelmente, se pode reformar”.19

A bem da verdade, todas as constituições são passíveis de refor-
mas. Todavia, a velocidade com que elas ocorrem relativiza a ideia
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de estabilidade, e a solução estaria na hermenêutica constitucio-
nal e não nas reformas institucionais bruscas.

Um exemplo de que a hermenêutica constitucional está inti-
mamente ligada à interpretação sistemática da Constituição é que
o art. 3º do ADCT, relativo à revisão constitucional que deveria
ser realizada “após cinco anos da promulgação da Constituição”,
ou seja, em 5 de outubro de 1993, deve obrigatoriamente ser inter-
pretado em conjunto com o sistema surgido em 1988. Assim, o art.
3º do ADCT não pode ser interpretado sem relacioná-lo de forma
direta com o Texto Permanente.20

Os dizeres de um enunciado qualquer ou de uma norma são sig-
nos que não têm utilidade se analisados de forma isolada. O
corolário dessa afirmação é que o art. 60 da Constituição discipli-
na a forma de alteração, que impossibilitam ser objeto de reforma
alguns princípios, implicações e desdobramentos. Para Kelsen “A
pluralidade de significações de uma palavra ou de uma sequência
de palavras em que a norma se exprime deve ser levada em conta,
pois o sentido verbal da norma não é unívoco”.21

Em contraponto ao afirmado por Oto Gil, Streck criticou, de
forma didática, a tese da reforma maximalista ante a nova herme-
nêutica constitucional:

O processo especialíssimo e qualificado é que faz com que a nossa
Constituição seja rígida. O obstáculo do parágrafo 4° faz desses
princípios – que lhe são estruturais, básicos e fundamentais –
rigidíssimos, supraconstitucionais, no sentido de que não podem ser
solapados, reduzidos, diminuídos, mesmo pelos mais conspícuos
poderes constituídos: o Congresso, como órgão de reforma
constitucional. Os demais preceitos ficam acima das disponibilidades
de maiorias eventuais e de paixões momentâneas.22

Quanto ao aspecto da rigidez e flexibilidade da Constituição,
Gilmar Mendes bem esclarece que:

A relação de rigidez constitucional com a democracia é tão
importante que a Lei Fundamental alemã consagrou cláusula
pétrea que considera inadmissível qualquer reforma
constitucional que pretenda introduzir alteração na ordem
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federativa, modificar a participação dos Estados no processo
legislativo ou suprimir os postulados estabelecidos nos artigos
que estabelecem a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana
e o estado republicano, federal, democrático e social, divisão de
poderes, regime representativo, princípio da legalidade. Essa
disposição tem por objetivo impedir, na sua substância, mediante
a utilização de mecanismos formais, a posterior legalização do
regime totalitário.23

Nesse ínterim, quaisquer violações – ou a não observação – de
forma sistemática a prescrição dos arts. 2º e 3º do ADCT representa
um evidente ataque ao poder constituinte originário e, por conseguin-
te, uma reflexa ação inconstitucional.

Diante disso, a tese restritiva é a que melhor se coaduna com a
Constituição, pois um pensamento contrário levaria à inutilidade do
processo constituinte de 1987/1988, pelo qual tanto lutou o povo,
colocando a Carta em segundo plano, como se fosse mera norma
transitória, sem hierarquias,24 firmando atestado de que os direitos
lá insculpidos de nada valem, apesar de terem sido reconhecidos
com muito esforço após o negro período da ditadura.

Quem pode garantir que através de uma ampla reforma não seja
possível a inclusão da pena de morte, a exclusão da rigidez cons-
titucional, ou outras matérias que à vista dos garantistas parecem
monstros jurídicos? Seria esse o perigo de a “vontade popular”, tão
proclamada por Oto Gil, se transformar em totalitarismo?

As teses maximalista ou até mesmo a intermediária são alvos
de críticas porque, se tivessem plena aplicação, a Constituição não
passaria de uma norma provisória, e seria como se não tivesse
havido uma constituinte, cujo poder era originário na forma, o que
acabaria por macular, daí em diante, todas as emendas decorren-
tes dessa inconstitucionalidade reflexa.

Para Canotilho:

A tese maximalista é, na realidade, não uma revisão e sim um
“revisionismo”. Com efeito, no campo da ciência política e do
direito constitucional, distingue- se, por vezes, entre “revisão” e
“revisionismo” ou entre “revisão no sentido processual” e “revisão
no sentido ideológico”. Na acepção processual a palavra significa
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a modificação de um ou vários dispositivos específicos de uma
constituição. No sentido ideológico, a revisão identifica-se com
“revisionismo”, entendido como o movimento político-social, que
reivindica a revisão não é uma simples proposta de “amendement”
(emenda), mas um programa de oposição ao sistema em vigor.25

Com relação às reformas constitucionais e à segurança, Eduardo
Faria assim se manifestou:

A função básica do Direito Constitucional é, entre outras,
estabilizar as relações sociais. Corre-se o risco de, após cinco
anos de vigência do texto constitucional, reiniciar-se as
discussões sobre o sentido e o alcance de suas normas. Isso vai
sobrecarregar os tribunais e despertar no imaginário popular mais
desconfiança com relação ao Direito.26

É verdade que a estabilidade da Constituição não significa sua
imutabilidade. Ela deve, sim, ser passível de “adaptação às exigên-
cias do progresso, da evolução e do bem-estar social”.27 Porém,
deve-se assegurar estabilidade com a permanência e a durabilida-
de das instituições, até porque boa parte da Constituição depende
de lei complementar que a regulamente, isso quando o texto da
Carta não foi retirado sem sequer ter sido regulamentado (p. ex.
art. 192, § 3º, cuja lei complementar nunca veio, até a exclusão
pela Emenda 40/2003). É a “eficácia ineficaz”, ou o ”foi sem
nunca ter sido”.

OS LIMITES IMANENTES REFORÇAM OS LIMITES EXPLÍCITOS

Diante de toda a especificidade com que devem ocorrer as alte-
rações constitucionais, no que se refere às proibições explícitas de
emenda (art. 60, § 4º), existem ainda as “vedações ou limites implí-
citos” à modificação. Nelson de Souza Sampaio assim explica:

São quatro categorias de normas intangíveis: (1) as relativas 
aos direitos fundamentais; (2) as concernentes ao titular 
do poder constituinte; (3) as referentes ao titular do poder
reformador; (4) as relativas ao processo da própria emenda 
ou revisão constitucional. Além destas, Hauriou fala de uma
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“superlegalidade constitucional”, que compreende também os
princípios superiores à Constituição escrita, sendo característico
dos princípios existir e valer sem texto escrito.28

Sobre os limites imanentes, Canotilho aduz:

A ideia de limitação do poder de revisão não pode divorciar-se
das “conexões de sentido”‘ captadas no texto constitucional.
Desta forma, os limites materiais devem encontrar um mínimo
de recepção no texto constitucional, ou seja, devem ser “limites
textuais implícitos”. No entanto, ao aceitarem-se limites
imanentes deduzidos a partir do “telos” constitucional, então
terá de exigir-se que esses limites não sejam meros
“‘postulados ‘, mas autênticas imposições da constituição,
verdadeiros limites impostos pela vontade da Constituição.
(CANOTILHO, 2003, p. 1137)

E quanto aos limites imanentes serem impeditivos de reforma
constitucional, Streck assevera que:

Tais vedações – implícitas – são limitações de reforma
produzidas pela própria estrutura do discurso pelo qual se
expressa a Constituição. São aquelas que se originam dos
paradigmas adotados pelo próprio sistema jurídico e definem,
com alguma clareza, quais as normas que a ele pertençam 
ou possam pertencer.29

Disso se conclui que o atual Congresso Nacional não possui
competência para produzir emendas que excluam ou contrariem
princípios fundamentais, pois ele detém legitimidade tão somen-
te para alterar normas constitucionais que não digam respeito
àquelas matérias enumeradas no § 4º, do art. 60, da Constituição.30

Em 1985, momento de discussão da futura assembleia consti-
tuinte, Bonavides já ponderava:

A par das limitações materiais, deparam-se-nos ainda
limitações provenientes também do conteúdo que se pretende
constitucionalizar. Não se concebe determinados retrocessos.
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Ninguém admitiria, assim, que uma mudança constitucional
abolisse garantias sociais básicas.31

Mudanças dessa magnitude infringem a relação de pertinência
e o sistema jurídico criado pela Constituição, atingindo seu núcleo
político, através do que Hesse chama de ”modificações constitu-
cionais aniquiladoras da identidade de uma ordem constitucional
histórico-concreta”.32

A PREMENTE NECESSIDADE DE PLEBISCITOS E REFERENDOS

É imperativo que o povo tenha mais poderes jurídicos para defen-
der o bem comum e controlar a atuação dos órgãos estatais,
responsabilidades que não podem ser apenas do Poder Público, pois
este não tem legitimidade para isso. A Constituição é clara no sen-
tido de que todo o poder emana do povo. Portanto, não faz sentido
algum quando o Congresso, que é um órgão delegado, bloqueia ple-
biscitos, referendos ou iniciativas populares, estes sim verdadeiras
manifestações do poder soberano.

A regulamentação e a facilitação do povo à democracia participa-
tiva direta objetivariam uma participação popular maior nas decisões
legislativas e executivas do governo – políticos vistos com enorme
desconfiança pelos mesmos eleitores que os elegeram –, colocando
os administradores na posição de atendimento à vontade da popula-
ção, razão pela qual receberam seus mandatos. A população deve,
pois, ser provocada a dar também sua opinião, sobretudo em aspec-
tos mais relevantes, que podem comprometer o destino da nação.

Os institutos de democracia participativa direta, num Estado
que se diz democrático de direito, deveriam ser amplos, propos-
tos pela própria sociedade e sua única restrição seria tão somente
o não retrocesso às conquistas humanistas já estabelecidas na Carta
vigente. Infelizmente brechas na interpretação da organização des-
ses institutos acabaram impedindo que a sociedade participasse de
forma mais efetiva na propositura e implementação dos plebisci-
tos e referendos populares.

O anteprojeto de lei proposto pelo Conselho Federal da OAB
– projeto de lei n. 4.718/2004, em tramitação na Câmara dos
Deputados33 – não deve ser bem recebido pelo Executivo, que
hoje concentra quase todas as decisões nacionais e, na maioria das
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questões, acaba atropelando as funções que caberiam exclusivamen-
te ao Legislativo. Basta atentar o exagerado número de medidas
provisórias editadas no Palácio do Planalto, muitas vezes legislan-
do em causa própria.

Resta saber, no entanto, se a sociedade brasileira está disposta a
assumir as responsabilidades que os plebiscitos e referendos popu-
lares exigem.

CONCLUSÃO

Todos os tipos de ”reformas” constitucionais, seja por meio de
emendas, seja por meio de revisão, deveriam ser precedidos de refe-
rendo, pois, apesar de o art. 60 do Texto Permanente autorizar esse
tipo de alteração constitucional, desde que respeitadas as intangi-
bilidades do § 4º do mesmo artigo, observa-se que os integrantes
do Congresso Nacional não foram eleitos para deter o poder cons-
tituinte originário.

Essa crítica é feita ante as atuais 64 emendas constitucionais, mais
as seis emendas de revisão, que acabaram por desfigurar o Texto da
Carta desde sua promulgação, ou desde o plebiscito ocorrido em
1993. Têm-se setenta emendas desde a promulgação da Constitui-
ção, em pouco mais de 21 anos, o que perfaz a média de mais de
três emendas por ano.

Mas pior do que isso é o fato de não se estar falando em corri-
gendas de erros materiais ou meras imperfeições “ornamentais”
(COMPARATO, 1992, p. 07). O que infelizmente ocorre é uma ver-
dadeira “reforma”, e não “emenda”. Emenda pressupõe o verbo
“emendar”, ou seja, ligar, unir o velho ao novo, em sintonia com a
hermenêutica de sistema.

Não é isso que se observa ao se constatar uma “reforma (agora
sim a palavra está empregada corretamente) previdenciária” (EC
41/2003), instituída por meio de uma “emenda”, que provavel-
mente não seria aprovada se apreciada por referendo.

Em verdade, todas as “reformas” a que se propõe o Congresso
deveriam ser precedidas de referendos, como acertadamente o fez a
Lei 10.826/2003, que em seu art. 35, § 1º, previu a necessidade de
manifestação popular. Tratar de assuntos como o da “reforma” previ-
denciária ou a “reforma” do judiciário sem a realização de referendo
é um desrespeito à legitimidade do poder constituinte originário,
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ante a ilegitimidade dos atuais congressistas para “reformar” maté-
rias que exigiram muito empenho para serem asseguradas em 1988.

Os grandes instrumentos de decisão popular previstos no art.
14 da Constituição têm o acesso bloqueado pela Lei 9.709/1998
– por exemplo, não é possível haver plebiscito ou referendo sem
aprovação ou convocação pelo Congresso. É necessário, assim, uma
mudança da ação política. Comparato, em campanha encabeçada
pelo Conselho Federal da OAB, visando à defesa da República e
da Democracia, assim ponderou:

Habitualmente pensamos que só se faz a ação política com 
os instrumentos de poder, os partidos, os sindicatos, quando 
o essencial é formar as estruturas do poder soberano. E é 
por isso mesmo que devemos trabalhar na organização da
sociedade civil para que ela passe a ter consciência da sua
dignidade, seus direitos e a exigir a construção de instrumentos
de decisão por parte da sociedade civil, como referendo,
plebiscito, a iniciativa popular até para mudar a Constituição, 
o recall, ou seja, a destituição pelo sufrágio popular dos
governantes, e passe a ter instrumentos de responsabilização
direta dos governantes pelo povo.34

A propósito, é interessante o disposto no art. 8º do projeto de
lei 4.718/2004, mantido na íntegra pela relatora deputada Luíza
Erundina:

Art. 8º - Por meio do referendo, o povo aprova ou rejeita,
soberanamente, no todo ou em parte, o texto de emendas
constitucionais, leis, acordos, pactos, convenções, tratados ou
protocolos internacionais de qualquer natureza, ou de atos
normativos baixados pelo Poder Executivo.35

No ano de 1993, Streck afirmava que os limites imanentes impe-
diriam, em tese, as emendas que desfigurassem “o sistema de
seguridade social, liberdade de imprensa, anterioridade dos impos-
tos, etc.”,36 prevendo, praticamente, que o poder executivo – baseado
na conjectura de exigir muito e não retribuir nada – viria a esmagar
ainda mais os poucos (e desrespeitados) direitos da população.
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Isso encontra correlação hoje, como é possível observar pela
Emenda 41/2003 – Reforma da Previdência –, pela proposição de
criação de um Conselho Federal de Imprensa e pelos tributos cal-
culados, tendo por base o lucro presumido, verdadeira afronta aos
mais comezinhos princípios do direito tributário.

Mas o pior está no fato de que o STF, que deveria ser o guar-
dião – no sentido de guardar e não de tomar para si – da
Constituição (art. 102, caput), através de decisões como as profe-
ridas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3105/2004 e
3128/2004, entendeu que o texto que é objeto de emenda cons-
titucional é tido como constitucional, mesmo que em confronto
com os direitos e garantias individuais ou com outros princípios
fundamentais espalhados pelo Texto, pois não haveria, em tese,
uma hierarquia entre as normas da Carta Maior.

Veja-se quão descompassada está a jurisprudência – e lembre-
mos que a decisão foi por maioria – do mais alto órgão
jurisdicional do Brasil. Entende-se que é constitucional porque
simplesmente está na Constituição através de emenda. E os limi-
tes imanentes? E a proibição de infringência de cláusulas pétreas?
Far-se-á uma a análise meramente superficial e exegese literal de
que não poderão ser objeto de emenda constitucional os direitos
fundamentais, permitindo que outros dispositivos que os violem
tenham plena validade e eficácia?

A exemplo do citado desacerto, o próprio ministro Cézar Pelu-
zo, relator para acórdão na ADI 3105/2004, afirmou:

O art. 5º, XXXVI, protege, em homenagem ao princípio
fundamental de resguardo da confiança dos cidadãos perante a
legislação, enquanto postulado do Estado de Direito, os titulares
dessas situações jurídico-subjetivas consolidadas contra a
produção de efeitos normativos gravosos que, não fosse tal
garantia, poderiam advir-lhes da aplicação da lei nova sobre fatos
jurídicos de todo realizados antes do seu início de vigência.37

Depois, esse mesmo ministro, no mesmo voto, acrescentou: 

Não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida
que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria,
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lhe imunize os proventos, de modo absoluto, à tributação de
ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do
tributo eleito. 

Pergunta-se: Onde fica a proibição da dupla tributação por um
mesmo fato gerador, já que ninguém se aposentará duas vezes? As
indagações não param por aí: Qual seria a legitimidade do man-
datário para realizar algo que o mandante não concorda? A
pergunta inicial, contudo, é: O mandato político permite a reali-
zação de tal ato? A legitimidade para a realização desse ato é ou
não questionável?

Sendo o Poder Constituinte Derivado exercido no Brasil pelos
mesmos legisladores ordinários, ou seja, pelo modelo de demo-
cracia representativa, a possibilidade de ilegitimidade material de
emendas constitucionais não referendadas pelo povo deve, no míni-
mo, ser analisada com especial atenção.

Mesquita Benevides afirma que a obrigatoriedade de consul-
tas populares, em determinados casos, está prevista em várias
constituições contemporâneas. O referendo constituinte (para rati-
ficar a Constituição) ou constitucional (para reformas e emendas)
é obrigatório na Suíça, na Austrália, na Dinamarca, na Irlanda e
no Japão. Nos Estados Unidos é obrigatório em 49 estados.38 Para
essa autora:

Na Suíça, o referendo é obrigatório, no plano federal (de
realização automática e com efeito suspensivo), em três casos:
revisão constitucional; arbitragem entre duas câmaras sobre
revisão total da Constituição; e adesão a organismos
internacionais que possa comprometer a neutralidade suíça
(...). Nos Estados Unidos, vários estados exigem consulta
obrigatória sobre temas constitucionais controversos – e alguns
deles vão a referendo popular com grande participação
eleitoral porque atingem, diretamente, grupos sociais
específicos ou, então, interesses locais.39

Inegavelmente, percebe-se que matérias com essa amplitude,
como as das alterações constitucionais, deveriam ser objeto de
cotejo pela população, para análise de vantagens e desvantagens,
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por meio de referendos. Todavia, não interessa aos detentores do
poder (vistos subjetivamente) e/ou aos dirigentes dos poderes
(vistos objetivamente) que a população se manifeste, pois certa-
mente o voto não acompanhará as necessidades de engordar o
erário para pagamento de juros extorsivos das dívidas contraídas
pelo próprio governo irresponsável.

O processo de alteração constitucional não pode ocorrer a par-
tir de conveniências partidárias, ou para “adequação da balança”
do erário pelos governos que outrora foram oprimidos pelo regi-
me de direita da ditadura militar, pois a Constituição possui
sistematicidade e materialidade que não podem ser ignoradas ou
utilizadas como produto de um jogo de forças.

Comparato afirma que, com ênfase nos mecanismos de legiti-
mação do processo constituinte revisor, seria possível a superação
dos limites materiais (cláusulas pétreas) que cuidem de aspectos
organizacionais, excluídos os direitos fundamentais, já que estes
são superiores à soberania popular:

Se o mecanismo e a modificação da Constituição não
estiverem submetidos à manifestação popular (tal qual as
emendas atuais do texto brasileiro de 1988), é aconselhável 
a fixação de amplos limites materiais, restringindo a ação 
do “órgão legislativo” reformador, evitando-se ”fraude” à
soberania popular. Aqui deve-se fazer a distinção entre os 
dois tipos de direitos fundamentais, quais sejam, os direitos
fundamentais que emanam da dignidade transcendental da
pessoa humana (os próprios direitos humanos) e os direitos 
de organização social (que representam amplo consenso 
do povo sobre a forma de organização em certo momento
histórico). Esses últimos (direitos de organização social)
apresentam inviolabilidade meramente relativa, ou seja, 
ela existe em relação ao legislador ordinário, não perante 
a manifestação do povo soberano, segundo as formas
constitucionalmente previstas. Já quanto aos direitos derivados
da dignidade humana, em quaisquer hipóteses, situam-se em
ponto intangível pelo Poder Constituinte, ainda que soberano.
Nem o órgão de representação popular, nem o próprio povo,
diretamente, têm legitimidade para suprimi-los ou enfraquecê-los.
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A dignidade humana situa-se acima do princípio da soberania
popular, não podendo ser desconhecida ou alterada por uma
deliberação majoritária.40

Comparato ainda traça uma crítica histórica acerca dos meca-
nismos de legitimação das reformas constitucionais brasileiras,
concluindo pela fraca referência e exigência de manifestação popu-
lar nesse sentido, e pela natureza oligárquica (barreira da classe
dominante), e apenas formalmente democrática dos textos consti-
tucionais, concluindo que o caráter democrático de uma reforma
constitucional só se afirma quando o povo participa decisivamen-
te do processo, seja pelo referendo ou pela eleição de uma
assembleia revisora.41

Bonavides assim se expressa:

Ministra a democracia participativa por conseguinte mecanismos
de exercício direto da vontade geral e democrática suscetíveis 
de restaurar e repolitizar a legitimidade do sistema. (...) É de
assinalar que essa democracia já é direito positivado no parágrafo
único do art. 1º da Constituição. Mas resta inanimada e
programática naquele dispositivo tutelar, por obra do silêncio, 
da omissão, do egoísmo e das deserções dos dois Poderes que
legislam e governam o País.42

Mesquita Benevides ressalta a importância da participação
política do cidadão nos processos para tomadas de decisões ins-
titucionais:

É bom lembrar que a educação política através da participação
em processos decisórios, de interesse público – como em
referendos, plebiscitos e iniciativas populares –, é importante 
em si, independentemente do resultado do processo.
As campanhas que precedem as consultas populares têm 
uma função educativa, de valor inegável, tanto para os
participantes do lado “do povo”, quanto para os próprios
dirigentes e lideranças políticas. Para esses últimos, por
exemplo, a realização de um referendo pode ser utilíssima
como instrumento de informação sobre opiniões ou avaliações
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acerca de problemas específicos, quando faz emergir a opinião
da minoria, mas uma minoria muito “maior” do que se
imaginava. E no caso das iniciativas populares, mesmo quando
as propostas não conseguem ser qualificadas para a votação
(requisitos formais não cumpridos), o processo todo é, em si,
instrumento para a busca da legitimidade política. Possibilita,
nas suas diferentes fases, uma efetiva discussão pública sobre 
as questões em causa, contribuindo, assim, decisivamente para 
a educação política do cidadão.43

Em face da supremacia da Constituição na ordem estatal e na
vida de governantes e governados, as modificações ao Texto Maior
devem, necessariamente, ser concretizadas por meio da democra-
cia participativa por meio de referendos populares.
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Streck, 1993, p. 15.1�

Brasil, 2010.2�

O Brasil é uma democracia semidireta em que o povo e titular do3�

poder e o exerce pelos seus representantes ou diretamente, nos termos
previstos na Constituição. Assim, o constituinte escolheu alguns instrumentos
para reaproximar o cidadão das decisões políticas, seja através de democracia
representativa (sufrágio universal), seja pelo caminho da democracia
participativa (plebiscito, referendo, iniciativa popular).

Ferreira Filho, 2006, p. 27.4�

Comparato, 2010.5�

Carrió apud Streck, 1993, p. 30.6�

O referendo, conforme Pinto Ferreira, é um mecanismo posto à7�

disposição do cidadão que, de acordo com sua convicção, pode sancionar ou
vetar determinada medida legislativa realizada por seu representante (1989, 
p. 302). A decisão do referendo, assim como a do plebiscito (este para atos
executivos), tem eficácia vinculativa, não podendo ser desrespeitada pelo
governo. É procedimento formal regulado atualmente pela Lei 9.709/1998. 
O poder de iniciativa compete aos órgãos legislativos do Estado (somente ao
órgão do qual emana o ato, em virtude do princípio da separação dos poderes)
ou a um certo número de cidadãos (iniciativa popular). A propósito disso, são
claras a fragilidade e a imaturidade da democracia brasileira, pois o mecanismo
não foi utilizado nem sequer uma vez nos vinte e dois anos da Carta.

Bahia, 1993, p. 3.8�

MARTINS, 1993.9�

BORJA apud Bonchristiano, 1993, p. 4.10�

Silva, 1991, p. 62.11�

Gil apud Bonchristiano, 1993, p. 4.12�

Silva, 2006, p. 61-68.13�

Ferreira Filho, 1990, p. 25.14�



Apud Alves, 1993, p. 3.15�

Comparato, 1992, p. 6.16�

Comparato, 1992, p. 6-7.17�

Ataliba, 1991, p. 87.18�

Apud Sampaio, 1987, p. 21.19�

Streck, 1993, p. 31.20�

Kelsen, 2003, p. 140.21�

Streck, 1993, p. 32-33.22�

Gilmar Mendes, 2004, p. 96.23�

Portanto, a questão é: tem esse poder menor, pós-Constituição,24�

denominado “constituído” [aqui sim alcunhado de forma correta] o condão
de tudo poder? Até mesmo de ferir de morte o poder que lhe deu vida,
como o filho a matar o próprio pai? Tal ação é legítima? E se o for, qual é 
o círculo delimitativo de sua competência?

Canotilho, 2003, p. 1142-1143.25�

Eduardo Faria, 1989, p. 61.26�

Silva, 2006, p. 42.27�

Souza Sampaio, 1991, p. 36.28�

Streck, 1993, p. 38-39.29�

Palpita controvérsia em derredor da dimensão dos limites previstos 30�

e na apuração de desvios e excessos de reforma. É que as cartas, além de
não redigidas de forma cristalina e clara, contêm princípios de valor e
alcance distintos, porém com reflexos constantes sobre o poder de alteração.
A diversidade de tais regras basilares principiológicas é que geram dúvidas, 
a ponto de João Mangabeira ter comentado quando da implementação 
do regime parlamentar sob a égide da CF/46, que “numa Constituição 
há princípios expressos, princípios inerentes, princípios implícitos, princípios
resultantes, princípios fundamentais e princípios circunstanciais. Todos eles
pertencem tanto à Constituição quanto os explícitos. Porque a Constituição

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

132



proíbe expressamente apenas os projetos tendentes a abolir a Federação e a
República, somente a insânia poderia concluir que tudo o mais é permitido”
(1980, p. 104).

Bonavides, 1985, p. 235.31�

Hesse, 1998, p. 512.32�

A sugestão n. 84/2004 elaborada pelo Conselho Federal da OAB33�

foi entregue em 15 de novembro de 2004 à Deputada Federal Luíza
Erundina de Souza, relatora na Comissão de Participação Legislativa da
Câmara dos Deputados, a qual acolheu a proposta na íntegra, asseverando
que “a história da República Federativa do Brasil sofrerá impactante
alteração com a aprovação da presente sugestão legislativa” (Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2004, p. 1).

Comparato, 2010.34�

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2004.35�

Streck, 1993, p. 39.36�

Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação37�

Declaratória de Inconstitucionalidade n. 3105/2004, cuja publicação se 
deu no DJU em 27.082004 (Brasil, 2010).

Mesquita Benevides, 2003, p. 142.38�

Idem, 2003, p. 146.39�

Comparato, 1996, p. 43.40�

Idem, 1996, p. 45.41�

Bonavides, 2003, p. 22, 24.42�
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CAPÍTULO 7
CIDADANIA EMPRESARIAL 
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Carolina Pereira Mercante

Em tempos de competição empresarial em escala global, pode-se
afirmar que existem empresas efetivamente preocupadas com as
questões sociais? 

Ao versar sobre globalização, Liszt Vieira utiliza a expressão
“internacionalização da economia mundial”, definindo-a como a
expansão mais acelerada do comércio e investimentos internacio-
nais, que amplia a área de abrangência do capitalismo (mais nações)
e une “progressivamente o conjunto do mundo num circuito único
de reprodução das condições humanas de existência”.1

A concorrência empresarial decorrente da globalização pode
acarretar redução de benefícios à classe trabalhadora, quando se
prioriza a visão de que a empresa tem por finalidade exclusiva a
geração de lucros aos acionistas. Milton Santos argumenta que, para
se atingir outra espécie de globalização, é necessário uma centrali-
zação na figura humana. Para esse autor, atualmente, a centralidade
está no dinheiro em seu estado puro. O homem é tratado como um
fator residual, e em consequência, o território, o Estado-Nação e a
solidariedade também são, de certo modo, secundários (2009).  

Em consonância com o ideal de valorização do ser humano, cres-
ce o número de empresas que, além de cumprir rigorosamente a
legislação, estão engajadas em programas de responsabilidade social
em áreas como a proteção à infância, à educação, à saúde, à gera-
ção de empregos e à qualificação profissional. Esse comportamento
empresarial solidário recebe o nome de responsabilidade social
empresarial (RSE) ou responsabilidade social corporativa (RSC).
Tais práticas corporativas têm sido cada vez mais consideradas por
acionistas no momento de escolher em quais empresas investir. 

Neste capítulo teremos como foco as ações empresariais dirigi-
das à qualificação profissional. A motivação desse enfoque apoia-se
na constatação de falta de mão de obra especializada no País, fato
divulgado no Comunicado n. 41, de março de 2010, do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, ao relatar que, dos 24,8 milhões
de trabalhadores que estão a procura de emprego, apenas 19,3



milhões possuem qualificação e experiência profissional. Portanto,
verifica-se que 22,2% dos trabalhadores brasileiros não têm a qua-
lificação exigida pelo mercado demandante (IPEA, 2010). 

Com um olhar voltado à realidade brasileira, percebe-se que a
cidadania corporativa representa um novo estilo de conduta empre-
sarial, ainda não consolidado mas em desenvolvimento, por meio do
qual as empresas privadas poderão passar a agregar o rol de sujei-
tos ativos da cidadania. 

O CONCEITO DE CIDADANIA

O conceito de cidadania não é unívoco. Diverge-se tanto quanto
à extensão de seu conteúdo, como em relação sua titularidade. 
Marshall, em sua obra Citizenship and Social Class, publicada em

1950, conceitua cidadania como um conjunto de direitos do indi-
víduo, diferenciando-a da concepção da Grécia antiga, que
imputava à noção de cidadania direitos e deveres do indivíduo
perante a comunidade (a polis). A visão de Marshall (cidadania indi-
vidualista), em consonância com o pensamento iluminista defendido
pela burguesia, foi a que prevaleceu durante a Revolução France-
sa. O homem não tinha obrigações comunitárias, salvo em situações
excepcionais como em caso de guerra.2 A cidadania, naquele perío-
do, configurava-se nos direitos de nacionalidade, direitos naturais
individuais (propriedade, liberdade, autonomia contratual), partici-
pação política (direito ao voto), e igualdade perante a lei. 

Dentre os autores brasileiros adeptos a uma concepção mais
restrita de cidadania, está Afonso da Silva, para quem a cidadania
está condicionada à nacionalidade e tem como foco o direito de
votar e ser votado:

Cidadania, já vimos, qualifica os participantes da vida do
Estado, é atributo das pessoas integradas na sociedade estatal,
atributo político decorrente do direito de participar do
governo e direito de ser ouvido pela representação jurídica.
Cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular 
dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências.
Nacionalidade é o conceito mais amplo do que cidadania, e é
pressuposto desta, uma vez que só o titular da nacionalidade
brasileira pode ser cidadão.3
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A visão de cidadania como mero ato de votar e possibilidade
de ser votado prevalecia em razão das circunstâncias no período
pós 1ª e 2ª guerras mundiais, em que o Estado a todos provia. Com
o enfraquecimento do Estado do Bem-Estar Social e o desmante-
lamento contínuo de direitos sociais, retomou-se a discussão sobre
cidadania, aventando-se a importância de reformulação do concei-
to, passando-se a se vislumbrar a necessidade de maior participação
política do indivíduo. 

A cidadania é qualificada, hodiernamente, como direito funda-
mental à participação política efetiva, ou seja, não limitada ao
sufrágio universal, mas garantidora de meios (direitos sociais, polí-
ticos e civis), que possibilitem o indivíduo a ter voz nos espaços
públicos de discussão sobre os destinos da nação. A cidadania cons-
titui um dos fundamentos do Estado Democrático brasileiro.
“Assim, a cidadania passa a ser um direito que torna todo cidadão
um protagonista na construção da sua própria história, e não ape-
nas um simples espectador”.4

A noção de cidadania também abrange deveres. D’Ávila Lopes
critica a concepção estática e individualista de cidadania atribuída
por Marshall, a qual não exige do indivíduo nenhum ato para a
conservação do status de cidadão. Para essa autora, a experiência
histórica mundial, permeada por atos de violência, injustiça e desi-
gualdade, embasa a atuação “mais ativa dos cidadãos na construção
de uma sociedade justa, com base no valor da solidariedade”.5

O poder-dever de participação política do cidadão brasileiro foi
evidenciado em diversos artigos da Constituição da República de
1988 (CR/88), tais como os que tratam sobre direito de petição
aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou
abuso de poder (art. 5º, XXXIV, “a”); sufrágio universal (art. 14,
caput); plebiscito (art. 14, I); referendo (art. 14, II); iniciativa popu-
lar (art. 14, III); cooperação das associações representantivas no
planejamento municipal (art. 29, XII); fiscalização das contas
municipais pelo contribuinte (art. 31, §3º); participação de dois
cidadãos no Conselho Nacional de Justiça (art. 130-A, VI); finan-
ciamento da seguridade social por toda a sociedade (art. 195);
colaboração da sociedade na promoção e incentivo à educação
(art. 205, caput); dever de todos em defender o meio ambiente (art.
225), dentre outros.
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Depreende-se, pela normatização citada, que a Constituição
brasileira enriqueceu o conceito de cidadania, não a limitando aos
direitos políticos concernentes ao voto, mas relacionando-a a uma
participação política robusta e necessária para a emancipação do
indivíduo e para o alcance de uma sociedade mais igualitária. 

Fala-se, ainda, em dimensão horizontal da cidadania, ou seja,
aquela que proporciona o acesso a direitos e enfatiza a essenciali-
dade de temas como a preocupação ambiental, a responsabilidade
social, a transparência da Administração Pública, a justa distribui-
ção de renda e a inclusão social. Smanio leciona que “solidariedade
significa o caminho da participação dos cidadãos nas instituições do
Estado e na ocupação dos espaços das instituições da sociedade civil,
formando uma rede de articulação entre Estado e sociedade”.6

Quanto à titularidade, as concepções mais inclusivas sobre cida-
dania distanciam o conceito de nacionalidade desse instituto. Na
visão de Vieira, os “problemas que afetam a humanidade e o pla-
neta atravessam fronteiras e tornam-se globais com o processo de
globalização que se acelera neste final do século XX”.7 Nascem
as expressões “cidadão do mundo” e “cidadania planetária”. Para
Smanio, “não é a nacionalidade um pressuposto da cidadania, mas
um direito decorrente dela”.8

Há, também, a classificação entre cidadania passiva (o sujeito
é detentor de direitos concedidos pelo Estado), e cidadania ativa
(o sujeito conquista esses direitos e promove ações em prol de uma
cidadania plena que atinja todos os membros da sociedade). Fabia-
na Lopes menciona que a cidadania ativa está ligada à ideia de que
o indivíduo reconhece-se como sujeito de direitos capaz de trans-
formar a realidade, “como parte de uma coletividade com que se
solidariza e com a qual, agindo de forma orquestrada, amplia suas
possibilidades de influência”.9

Verifica-se, portanto, uma tendência à ampliação do conceito
de cidadania, que tem se adaptado à complexidade social e à evo-
lução dos direitos.

UMA EMPRESA PODE SER CONSIDERADA CIDADÃ? 
As empresas podem ser consideradas como um dos sujeitos ativos da
cidadania? A par de serem cidadãs ou não, o certo é que houve um
aumento no País da quantidade de empresas que atua na área social.10
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Com o acréscimo de demandas sociais e a insuficiência de
recursos estatais para atender à integralidade das necessidades da
população, a responsabilidade social empresarial transforma-se em um
dos instrumentos de auxílio ao desenvolvimento socioeconômico,
passando as empresas a ocupar um papel público na sociedade. 

Estado e sociedade civil admitem que, para alterar a realidade
social e reduzir a distância entre ricos e pobres, é necessário agir em
conjunto com as empresas, aliando-se “àquelas que durante muito
tempo foram vistas como propagadoras de distribuição e miséria”.11

A cidadania corporativa, quando genuinamente exercida, reflete-
se em uma atuação proativa empresarial, fundada em princípios de
solidariedade e com vistas à concretização da justiça social, que pode
materializar-se por meio da responsabilidade social empresarial. 

Responsabilidade social é um conceito elástico, pois apresenta
diferentes significados de acordo com a área a ser estudada (socio-
logia, economia, direito, religião, etc.). Husni não traça um conceito,
mas assinala que os princípios que guiam a “responsabilidade social
são o motor propulsor da história da humanidade, que persegue avi-
damente a inclusão social, a igualdade e a garantia de direitos civis,
a ética e a transparência nas relações”, e acrescenta à essa lista preo-
cupações pós-modernas como “desenvolvimento sustentável e
qualidade de vida”.12

Na seara empresarial, Reis e Medeiros definem a expressão
responsabilidade social como uma conduta organizacional “res-
ponsável”, isto é, ética, porque a empresa se conscientiza “de que
seus atos não poderão gerar consequências sociais negativas, seja
a um dos stakeholders, seja à sociedade em geral”.13

Machado Filho sustenta que a responsabilidade social abrange
compromissos legais, éticos, econômicos e filantrópicos, sendo tais
compromissos, nessa ordem, degraus a serem alcançados pelas corpo-
rações.14 A responsabilidade legal refere-se ao cumprimento das leis
estatais; a ética determina que a empresa tenha um comportamento
aceitável, da maneira definida pelos stakeholders;15 a econômica obje-
tiva maximizar o valor da empresa favoravelmente ao stakeholder; e a
filantrópica indica que é preciso restituir à sociedade o que dela foi
recebido. A responsabilidade filantrópica também pode ser denomi-
nada de discricionária, por ser voluntária, ultrapassando as obrigações
legais que a empresa deve cumprir. Segundo o Business for Social
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Responsibility (BSR), a responsabilidade social corporativa refere-se
a “decisões de negócios tomadas com base em valores éticos que
incorporam as dimensões legais, o respeito pelas pessoas, comunida-
des e meio ambiente”.

Já para Puppim de Oliveira, há uma distinção entre a responsa-
bilidade social e a filantropia. Para esse autor, a responsabilidade
social empresarial abrange comportamentos e relações “com um
grupo maior de partes interessadas (stakeholders) como consumido-
res, fornecedores, sindicatos e governo”, enquanto a filantropia “é
uma ação social com projetos não ligados diretamente aos negó-
cios da empresa”.16

Com uma visão crítica sobre o assunto, Gomes e Moretti des-
qualificam as empresas que se utilizam do título de responsáveis
sociais, quando nem mesmo cumprem seus deveres legais previden-
ciários e trabalhistas.17

Sobre o uso da responsabilidade social empresarial apenas
como marketing, manifesta-se Yunus: 

No entanto, alguns líderes empresariais abusam desse conceito 
para produzir benefícios em proveito próprio. A filosofia deles
parece ser: ganhar a maior quantidade de dinheiro que puderem,
mesmo que tenha de explorar os pobres. Então, doe parcela
minúscula dos lucros para causas sociais ou crie uma fundação para
fazer coisas que acabem promovendo seus interesses empresariais.
E depois certifique-se de divulgar quão generoso você é!18

Boidin e colaboradores defendem que a RSE deve refletir as
ações sociais que ultrapassam o que a legislação prevê: 

La notion de volontariat est essentielle dans l’approche de la RSE, car 
la Responsabilité correspond à un choix librement assumé, en dehors 
de toute obligation. L’entreprise qui s’affirme responsible parce qu’ elle
respecte scrupuleusement toute la loi – mais rien que la loi. – commet
um contrasens puisqu’elle se contente the suivre les prescritions qui lui
sont imposees par une autoritée extérieure. (Boidin et al., 2009, p. 13).

Várias são as motivações que levam as empresas a adotarem
posturas responsáveis nos negócios. Elas podem ser impulsionadas
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por questões de competitividade, haja vista a maior pressão dos
consumidores por condutas consideradas socialmente corretas, ou
ser orientadas por princípios éticos inerentes aos membros da orga-
nização (diretoria, acionistas, etc.). Todavia, se os resultados da ação
empresarial forem socialmente positivos e condizentes com os
dados divulgados, os reais motivos empresariais, por si só, não têm
o condão de desconfigurar sua imagem de “empresa cidadã”. 

BALANÇO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMAÇÃO

DA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA

O balanço social é um mecanismo de controle dos índices e cri-
térios utilizados no âmbito da responsabilidade social empresarial.
Na França, por força da Lei 77.769/1977, ele é obrigatório para
empresas com mais de trezentos empregados.  

Reis e Medeiros definem o balanço social como um documen-
to que reúne informações sobre as atividades de natureza social e
facultativas que uma empresa promove com o escopo de “gerar
maior bem-estar junto a todas as partes interessadas – funcionários,
comunidade, parceiros e outras – e à sociedade como um todo. As
informações e os indicadores são mensurados e apresentados em
forma de relatório”, semelhante a um balanço contábil, o balanço
social “torna-se um documento que permite o aperfeiçoamento
contínuo das ações realizadas”.19

No Brasil, além das iniciativas de autorregulação no campo da res-
ponsabilidade social, como os indicadores sociais elaborados pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Ibase, pelo Ins-
tituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, pela Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, e pela Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas ABNT,20 há leis estaduais que tratam do balanço social
empresarial,21 e, no âmbito federal, projetos de lei, que estabelecem
requisitos mínimos para a gestão da responsabilidade social e/ou a
obrigatoriedade de elaboração de balanços sociais empresariais, a
exemplo do PL 32/1999.22, em trâmite na Câmara do Deputados.

Atualmente, os principais acionistas de empresas multinacionais
são instituições financeiras, que administram fundos de investimento
e de pensão, cujo capital pertence a dezenas de milhões de pessoas,
que deixam suas poupanças sob a gestão dessas empresas de serviços
financeiros. Fala-se em democratização da propriedade. 
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Até 1970, um pequeno grupo de capitalistas controlava as
maiores organizações empresariais. Hoje, a maior parte delas são
controladas pelas instituições financeiras patrocinadas pelas pou-
panças e fundos de pensão dos trabalhadores. Estamos diante de
uma real revolução do proletariado. Mas essa realidade ainda não
é predominante no mercado de capitais brasileiro, pois a pulveri-
zação das ações empresariais entre os trabalhadores é mais comum
nos países centrais, como Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.
Ademais, no Brasil, ainda existem entraves na legislação quanto à
efetiva participação dos acionistas nos rumos da empresa.23

De todo modo, o fato de a responsabilidade social estar se tor-
nando um dos critérios de escolha do investidor fortalece a
necessidade de elaboração e publicação do balanço social como
ferramenta de controle do desempenho social das empresas.

POLÍTICAS PÚBLICAS E ATUAÇÃO EMPRESARIAL

Merece destaque o papel do mercado na formulação de políticas
públicas, tanto no que se refere aos lobbies para a reivindicação de
interesses setoriais, como nas ações de responsabilidade empresarial. 

Sobre a influência do mundo dos negócios em matéria de polí-
ticas públicas, diz Zadek: 

The role of business in society is the 21st century’s most important
and contentious public policy issue. Business is increasingly moulding
societal values and norms, and defining public policy and practice, 
as well as being the dominant route through which economic and
financial wealth is created. How business is done underpin how local
and global communities of the futures address social and environmental
visions and imperatives. This is true whatever one believes to be
critical in creating a just and sustainble world. Economic wealfare,
peace and security, global warming, human and animal welfare – 
to name just a few – are and will continue be deeply informed by
business in practice.24

Perez explica que políticas públicas “são a organização siste-
mática dos motivos fundamentais e dos objetivos que orientam
os programas de governo relacionados à resolução de problemas
sociais”.25
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Para Massa-Arzabe as políticas públicas consubstanciam-se em
atividades, integrantes de um conjunto de programas governamen-
tais racionalmente elaboradas, implantadas, avaliadas e destinadas à
promoção de direitos e de objetivos importantes social e juridica-
mente, pautados na divisão “de bens e posições que concretizem
oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus
direitos, assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim
como a liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos”.26

À sociedade é conferido o poder de participar ativamente da for-
mulação de políticas públicas. São exemplos dessa participação as
audiências públicas, as consultas públicas, o plebiscito administrati-
vo, o referendo, as comissões de caráter deliberativo, dentre outros. 

As empresas também podem influenciar tanto a formulação
como a execução dessas políticas. As ações empresarias em favor da
fruição de direitos sociais por uma maior uma parcela da popula-
ção ocorre em distintos setores. Há práticas voltadas à proteção
ambiental, à diversidade na esfera laboral, à melhoria das condições
de trabalho, à segurança alimentar, à saúde, à proteção da infância,
à educação, dentre outras.  

O modo de atuação também varia: de doações a pessoas físicas
e/ou a instituições sociais, a concessões de benefícios trabalhistas,
como a capacitação profissional de trabalhadores, e práticas de sus-
tentabilidade ambiental, até a elaboração e execução de projetos
sociais em benefício de comunidades vizinhas à empresa. 

Uma pesquisa do Ipea, publicada em 2006 – cujo título é A ini-
ciativa privada e o espírito público: a evolução da ação social das
empresas privadas no Brasil – revelou: 

Tanto em 2004, quanto em 2000, a atuação do empresariado
nacional concentrou-se em atividades voltadas para assistência
social e alimentação. Destaca-se, contudo, no período, o
crescimento das ações na área de alimentação que, como
consequência, se torna a área prioritária de atendimento,
envolvendo em 2004, 52% das empresas, contra 41% daqueles
que se dedicam à área de assistência social.27

Nessa pesquisa também se constatou que grande parte das
empresas elege a criança como seu grupo-alvo prioritário, e 62%
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destas declarou que promoveu ações direcionadas ao público infan-
til relativamente ao dois anos da pesquisa. O resultado alcançado
leva à crença de que entre os empresários brasileiros persiste uma
opinião generalizada “de que esse grupo etário é o mais vulnerá-
vel, necessitando, portanto, de uma atenção especial”.28

Quanto à operacionalização, verificou-se que a atuação empre-
sarial “é feita, essencialmente, por meio de doações. Doam recursos
para pessoas ou comunidades carentes (54%), ou para organizações
que executam projetos sociais (67%)”.29

Entretanto, determinadas práticas de responsabilidade social
empresarial, mormente as de cunho assistencialista, são bastante
criticadas por parte da doutrina, que defende serem tais ações fruto
da concepção neoliberal de Estado, que reduz os investimentos de
garantia e proteção de direitos sociais, e aumenta a pobreza e vio-
lência nas grandes cidades, o que faz com que a demanda social
seja absorvida pelo ativismo social empresarial de forma unilate-
ral, e portanto, despolitizada. 

Paoli argumenta que “as ações filantrópicas adormecem o
cidadão participativo, transformando-o na figura passiva do bene-
ficiário”.30 Para essa autora, os programas sociais produzidos pelo
ativismo social empresarial contêm critérios próprios à noção de
globalização hegemônica, expulsam as populações de um contra-
to social estável e excluem a aleatoriedade seletiva no tempo e
espaço no qual as ações acontecem. Tenta-se construir a resposta
para as exclusões sociais por intermédio unicamente da lógica
“pasteurizada do capital transnacional”. Para Paoli, tais práticas

parecem indicar que este é mais um contraexemplo de 
uma ação democrática participativa do que uma ação contra-
hegemônica, podendo complementar-se sem contradições
insuperáveis aos arranjos neoliberais (...) [a] “gestão eficaz 
de recursos [empresariais] (...) substitui a ideia de deliberação
participativa ampliada sobre os bens públicos”.31

Em igual sentido, Magno e Silva Barbosa, ao tratarem da amplia-
ção do papel de agente social do mercado, entendem que isso
representa o afastamento da figura do Estado como promotor de
cidadania e da inserção social, por meio das chamadas parcerias
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intersetoriais. Trata-se de um modelo de cidadania que desfigura “o
Estado como esfera pública em que a vida em comum pode ser pen-
sada”, transformando-o em mera “esfera de gestão de carências e
necessidades de uma massa global de indivíduos que passa a ser
gerida por um conjunto de técnicas que os reduz a simples estatís-
tica”.32 Para o autor, ao mercado interessa a um tipo de inserção
social que ocorra pela via dos acessos ao crédito e ao consumo e
não pelo exercício de uma cidadania crítica. 

De fato, há empresários que tomam partido da tese de que o
Estado é incapaz de conduzir com competência a formulação e a
execução de políticas públicas. Campos Soares chega a afirmar que
políticas públicas serão melhor desenvolvidas pelo mercado e deve-
ria haver a transferência de atividades de interesse social para a
classe empresária.33 Esse autor mencionou ainda um modelo de ges-
tão de políticas públicas, publicado pelo jornal Gazeta Mercantil em
1998, proposto pelo Fórum de Líderes Empresariais, o qual sugere
o envolvimento direto das empresas e das entidades reprentativas
da sociedade no financiamento e na gestão de políticas públicas, por
intermédio de parcerias público-privadas, asseverando que os recur-
sos para as despesas com os investimentos sociais serão provenientes
de “contribuições diretas das empresas, que abaterão de seus reco-
lhimentos compulsórios para a seguridade social”.34

Deduz-se que nem todos os modos de exteriorização da res-
ponsabilidade social empresarial são aceitos unanimente pela
doutrina. Ressalte-se, contudo, que a responsabilidade social cor-
porativa não apenas se manifesta de forma assistencialista, mas
também pode ser concretizada por ações que sejam especificamen-
te atreladas à atividade empresarial, ou seja, ações direcionadas aos
seus públicos internos, dentre eles os trabalhadores. De qualquer
forma, ao se investigar a possibilidade de existência da cidadania
empresarial¸ essas críticas devem ser ponderadas.   

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A responsabilidade social empresarial, na órbita trabalhista, pode ser
implantada por diferentes modos, seja pela concessão de benefícios
extralegais, como planos de saúde, bolsas de estudo, seja pelo estí-
mulo à inclusão de grupos minoritários no mercado de trabalho.
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Neste capítulo, ficaremos restritos à análise das políticas de quali-
ficação profissional tendo em vista a baixa escolaridade da
população brasileira.35

Como anteriormente mencionado, o Comunicado n. 41/2010,
elaborado pelo Ipea, detectou a existência de um deficit de profis-
sionais brasileiros qualificados para o mercado. O estudo revelou
que há uma escassez de mão de obra qualificada e com experiên-
cia profissional, especialmente no Estado de São Paulo, para os
seguintes setores: comércio, reparação, saúde, educação, serviços
sociais, alojamento, alimentação e construção civil.36

À luz da normatização constitucional pátria, as ações empresariais
voltadas à qualificação profissional são facultativas, sendo dever do
Estado e da família promover e incentivar a educação, “visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205, da CR/88).

O art. 5º, da Convenção n. 142, da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil, faz referência à necessi-
dade de que políticas e programas de orientação profissional sejam
formulados com a cooperação de “organizações de empregadores e
trabalhadores” (Ministério do Trabalho e Emprego). 

Ainda que a participação empresarial na educação seja tida
como mera colaboração, Bomeny e Promko apontam uma ascen-
dente preocupação do empresariado em relacionar a educação ao
mundo do trabalho, bem como “a necessidade de experimentar
novos modelos organizacionais e incorporar conhecimentos”, com
o escopo de “enfrentar com preparo as mudanças tecnológicas e
as exigências de competitividade”,37 o que vem progressivamen-
te aumentando o investimento privado em educação. 

Conforme resultados de uma pesquisa apresentados em 2002, a
qual envolveu 300 empresas e foi coordenada por Bomeny e Prom-
ko com o auxílio do Ibope, “o investimento em educação, parece
ser um interesse recente, de forte incidência na década de 1990”.
Quanto às razões para o investimento, em 70% dos casos, foi indi-
cada a melhoria da qualidade dos empregados da empresa, sendo
que, em 67% dos casos, o público alvo dos projetos são os seus
empregados; quanto à operacionalização dos projetos, a maioria das
empresas cria estruturas específicas, como fundações ou institutos¸
para esse fim.38
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No Brasil, o investimento empresarial em educação dá-se tanto
no âmbito da escola básica (propedêutica) como no ensino téni-
co-profissionalizante. 

Um estudo elaborado pelo Instituto Ethos asseverou que, para
muitas empresas, a elevação do grau de escolaridade de seus
empregados é uma exigência do mercado, já que estimula ganhos
em produtividade, além de ser benéfica a toda sociedade, haja vista
que empregados qualificados preocupam-se mais com a educação
de seus filhos; ademais, segundo o mesmo estudo, um dos grandes
desafios envolvendo esse tema é a superação da ideia de que qua-
lificação profissional está limitada a “treinamento”, já que “uma
sólida formação geral permite aos trabalhadores adaptarem-se mais
facilmente às mudanças tecnólogicas e econômicas”.39

O Instituto Ethos citou como exemplo uma indústria do ramo
farmacêutico que criou projeto no qual oferece cursos de 6 meses
de preparação para jovens, que incluem visitas a museus, cinemas
e práticas esportivas. Esse projeto foi destinado, inicialmente, aos
filhos dos empregados da empresa, e, posteriormente, foi estendi-
do à comunidade. Essa empresa também implantou o projeto de
Alfabetização Solidária emparceria com a Comunidade Solidária.40

O aludido estudo também registrou que há casos em que as
empresas contribuem para a formação de professores em escolas
públicas – como o fabricante de processadores de computador que,
em parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo, doou a 60
escolas de nível médio um kit explicativo sobre o funcionamento
de computadores. O kit continha um livro para o professor, duas
fitas de vídeo e componentes de computador para experimentos
em classe.41

No tocante à educação profissional, cumpre esclarecer que, além
de sua previsão constitucional, ela é regulada pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), tem por
finalidade o “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva”, é destinada a jovens e adultos, e deve ser desenvolvida
na escola regular ou em instituições especializadas; a matrícula em
escolas técnicas e profissionais “será condicionada à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade”, o
que indica que a educação profissional prioriza a empregabilidade
do trabalhador. 42
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Uma parcela da educação profissional no Brasil fica a cargo de enti-
dades do “Sistema S” (Sebrae, Senac, Senai, Senar, Senat, Sesc, Sescoop
e Sest), as quais foram criadas pelos setores produtivos da economia
brasileira e são financiadas pelas contribuições sociais de interesse
das categorias profissionais ou econômicas (art. 149, da CR/88) e por
escolas técnicas federais e estaduais. Contudo, existem empresas que
desenvolvem projetos complementares de profissionalização. 

O Instituto Ethos mencionou os exemplos de duas empresas
(uma do ramo de telefones celulares e outra de computadores) que
se uniram para oferecer cursos de qualificação profissional à única
escola pública de nível médio, que atende 1.500 alunos, do muni-
cípio em que estão sediadas (Jaguariúna, SP). A empresa de
computadores contratou um professor da Unicamp para elaborar e
gerir o projeto e um orientador educacional, além disso, forneceu
linhas de acesso à internet, comprou material para os laboratórios de
Ciências, Física, Química, e garantiu emprego para “alguns alunos
nas indústrias da região”. A empresa de computadores construiu
salas de informática, “capacitou e treinou professores e completou
o financiamento de novas instalações (...) aprimorou o currículo
com aulas de informática, eletrônica e de qualificação profissional
(...) aumentou o número de aulas em laboratório para as discipli-
nas de Ciências, Física, Química e Biologia”.43

Há também empresas que firmam parcerias com instituições não
governamentais e sem fins lucrativos para ampliar a inclusão de tra-
balhadores no mercado de trabalho. Um exemplo de associação
civil com essas características é o da Associação Horizontes, que
desenvolve projetos em diversas áreas, tais como administração,
turismo, estética, informática, língua portuguesa, direitos humanos,
cidadania, dentre outras. 

Faria Losso, em sua dissertação de mestrado, intitulada listou
exemplos extraídos da Revista Exame – Guia de Boa Cidadania Cor-
portaiva, de 2001, como o de uma empresa de logística que oferece
cursos de elétrica e mecânica básica a alunos do ensino médio de
escolas estaduais, e o de uma instituição financeira que, em parce-
ria com organizações não governamentais, promove cursos para
jovens de 16 a 24 anos “da periferia de grandes cidades brasileiras”,
que incluem “noções de tecnocogia, atividades de leitura, aprecia-
ção e produção cultural, artística e expressão corporal”.44
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No que se refere às pessoas com deficiência, embora haja impo-
sição legal de percentual mínimo de pessoas a serem contratadas
(art. 93, da Lei 8.213/1991), é corriqueiro o argumento que esse
tipo de mão e-obra não é qualificado. No referido estudo do Ins-
tituto Ethos, foram apontadas empresas que têm programas de
qualificação profissional específicos para esse grupo de trabalha-
dores, como é o caso de uma empresa de centralização de dados
bancários, que realiza programas de empregabilidade, que visam à
capacitação de pessoas com deficiência e, consequentemente, o
aumento de competitividade destas no mercado de trabalho. 

Apesar da escassez de material de pesquisa acerca da atuação
empresarial na área educacional, infere-se, a título especulativo e
não definitivo, que o setor empresarial possui uma inclinação para
desenvolver atividades ligadas à performance dos empregados em
seus locais de trabalho. As iniciativas empresariais justificam-se
pela constante necessidade de aperfeiçoamento e especialização do
trabalhador exigidos pelo mercado globalizado. 

Não obstante as possíveis motivações empresariais, são alcançados
resultados favoráveis à formação profissional dos trabalhadores, o que
contribui para o incremento dos patamares de cidadania no país. 

FORMULAÇÃO DE UM CONCEITO DE CIDADANIA EMPRESARIAL

Alessio destaca o termo “cidadania corporativa”, atribuindo-lhe
caráter mais amplo do que o termo responsabilidade social. Para essa
autora, a cidadania corporativa refere-se à empresa, em um contex-
to global, que compartilha valores e maneiras responsáveis de gerir
os negócios com todos os agentes com os quais se relaciona. A cida-
dania corporativa abrange a responsabilidade social e faz parte dos
planos e do modo de execução das atividades da empresa para o
alcance de suas finalidades, possuindo, na estrutura organizacional,
importância equivalente à das outras áreas da empresa.45

Mcintosh e colaboradores se pronunciaram no sentido de que,
quando se fala em cidadania corporativa, estão “desenhando um
paralelo entre o cidadão individual e suas responsabilidades e direi-
tos como membro de uma comunidade e uma empesa que, embora
seja constituída de muitas pessoas, age como se fosse um indivíduo”,
e sugeriram que o setor empresarial têm direitos e responsabilida-
des que estão em plena mutação.46
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Segundo Martinelli, os consumidores estão “cada vez mais sofis-
ticados”, e não se interessam apenas pelos preços dos produtos, eles
fazem questionamentos “difíceis sobre as práticas corporativas
internas por trás dos produtos de marca que compram”.47 Um
expressivo número de “grandes corporações em todo o mundo já
compreendem isso e desejam fazer a coisa certa. As gerências de
muitas empresas genuinamente se preocupam com estas questões”.
Para esse autor, a empresa capitalista prossegue com a cartilha da
relação custo-benefício, qualidade total, reengenharia, etc., mas,
para ser “palatável”, precisa ter cumplicidade com seu entorno,
desempenhado uma atuação comunitária. O autor mencionou que
existem diferentes estágios empresariais, a saber: . o da empresa ape-
nas como negócio, em que o centro de interesses é o investidor e o
“lucro a qualquer custo”; o da empresa como organização social, em
que ela possui grupos de interesse, clientes, empregados, fornece-
dores, governo, comunidade e acionistas e, portanto, precisa ser
vislumbrada como um sistema inserido em um contexto de siste-
mas maiores, e o da empresa cidadã, em que ela 

Assume o compromisso e define políticas em relação a cada
um de seus parceiros. Cultiva e pratica livremente um conjunto
de valores, muitas vezes explicitados num código de ética, que
formata consensualmente a cultura interna, funcionando como
referências de ação para todos os seus dirigentes nas relações
com os parceiros. 

Martinelli salientou, ainda, que os custos das ações não devem
ser repassados aos clientes. A respeito disso, citou o Código de
Ética do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, Gife: 

As práticas de desenvolvimento social são de natureza distinta 
e não devem ser confundidas nem usadas como ferramentas de
comercialização de bens tangíveis e intangíveis (fins lucrativos)
por parte da empresa mantenedora, como são, por exemplo,
marketing, promoção de vendas ou patrocícinio, nem devem ser
confundidas com políticas e procedimentos de recursos humanos,
que objetivam o desenvolvimento e o bem-estar da própria força
do trabalho, portanto no interesse da empresa.48
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Reitera-se que uma visão empresarial diferenciada consegue vis-
lumbrar resultados positivos no processo globalizante, como a
universalização da concepção de direitos humanos, a solidariedade
internacional dos movimentos sociais, novas necessidades de desen-
volvimento, e maior cooperação e regulação mundial.

Embora as definições de cidadania empresarial expostas aqui sejam
de autoria de profissionais ligados à Ciência da Administração, veri-
fica-se que, nesse ambiente capitalista de viés solidário, insere-se a
responsabilidade social empresarial, que, a depender do modo como
é executada – ou seja, se estiver pautada em transparência e eticida-
de – pode ser considerada uma das facetas da cidadania ativa esboçada
pela Constituição de 1988.  

CONCLUSÃO
Ainda que não estejam claras as reais intenções das práticas sociais
empresariais, um aspecto objetivo que se depreende desse novo
paradigma comportamental empresarial é que, para que uma empre-
sa seja reconhecida como socialmente responsável, é imprescindível
ficar atento ao relacionamento da corporação com o público, em
especial seus empregados. Esse tratamento deve ser avaliado não
apenas no que diz respeito ao cumprimento das normas vigentes,
mas especialmente no que tange à proatividade da empresa. São
exemplos de ativismo empresarial a inclusão social proporcionada
por programas de qualificação profissional oferecidos de forma gra-
tuita por empresas, executados diretamente ou mediante parcerias
com instituições de ensino públicas ou privadas.  

Quanto à participação das empresas na formulação e execu-
ção de políticas públicas, o sistema constitucional brasileiro não
impede essa prática. Ao contrário, ele estimula a participação
social, seja de pessoas físicas ou jurídicas. Porém, é crucial que o
movimento de responsabilidade social empresarial não monopo-
lize a esfera de discussão sobre direitos sociais nem retire do povo
brasileiro os mecanismos de participação e insurgência. 

Ações empresariais meramente assistencialistas precisam ser
analisadas com cautela tanto pelo governo, pelo empresariado e,
sobretudo, pelos demais membros da sociedade. 

Com essas precauções, as práticas sociais empresariais, que
fazem emergir o espírito público das instituições privadas, poderão
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ser consideradas como modelos de cidadania ativa consoante os
ditames da Constituição de 1988.
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CAPÍTULO 8
EXPANSÃO DEMOCRÁTICA E SEUS REFLEXOS 
SOBRE A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE
DEMOCRÁTICA
Luciana Oliveira Chaves e Michelle Asato Junqueira

“O pior analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, 
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio 
dependem das decisões políticas. 
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia a política. 
Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, 
o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político
vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.” 
Bertold Brecht

Por que a democracia? A resposta se encaixa muito bem na
conhecida frase de Winston Churchill: “A democracia é a pior forma
de governo, exceto todas as outras que têm sido tentadas de tem-
pos em tempos”.

Criticada na antiguidade e festejada na modernidade, a demo-
cracia sobrevive aos dias atuais e expande-se do Ocidente ao
Oriente, de Norte a Sul. Não é mais unitária, pode-se dizer que ela
subdivide-se. A democracia hoje pode ser política, social, industrial,
econômica e, até mesmo, o que muitos consideravam uma possibi-
lidade distante, eletrônica. É a pluralidade de participação que dita
a classificação.

Os meios de comunicação em massa fazem o papel dissemina-
dor das ideais nem sempre dignas de aplausos, mas com uma
eficiência é inquestionável.

Ainda que a passos lentos, a participação popular avança. As
sociedades são a cada dia mais complexas, até quando a represen-
tação política será suficiente aos anseios populares?

E quem é o povo, tido por maioria, que uma minoria represen-
ta? Os elementos de mesmo território e mesma ordem jurídica não
são mais suficientes diante da pulverização da sociedade.
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São essas algumas das questões que pretendemos discutir neste
capítulo. Discutir, não encerrar.

DIGRESSÃO HISTÓRICA DA DEMOCRACIA – 
DA CLÁSSICA À CONTEMPORÂNEA

Não há dúvidas de que o tema apresentado aqui é um dos mais
polêmicos dentro da Ciência Política e da Teoria do Estado; obje-
to de inúmeros debates vê-se sempre renovado em vista da própria
configuração do Estado nos últimos tempos.

Para muitos, a Grécia é o berço da democracia direta; em Ante-
nas, o povo, reunido nas Ágoras, exercia de forma direta e imediata
o poder político. Apesar de ser uma forma de participação popu-
lar direta da vontade política, os cidadãos constituíam uma parte
ínfima, reservado a uma minoria social de homens. Deixava-se,
assim, a margem das decisões os libertos, os escravos, os estran-
geiros e as mulheres. 

Dentre os principais órgãos da atividade política havia duas
assembleias: o Conselho dos Quinhentos, como um órgão de dire-
ção exterior e de preparação; e a Assembleia do povo, com sua
decisão soberana.

Aristóteles foi um grande incentivador da democracia. Para esse
filósofo um governo democrático deve estar alicerçado na igual-
dade e liberdade de seu povo, e ser um governo dos homens livres.
Em sua obra A política, Aristóteles destacava que: “se a liberdade
e a igualdade são essenciais à democracia, elas só podem existir
em sua plenitude se todos os cidadãos gozarem da mais perfeita
igualdade política”.1

Apesar dessa contribuição do passado, não se pode analisar a
democracia da antiguidade nos mesmos moldes da democracia
moderna. A sociedade grega daquela época era verdadeiramente uma
aristocracia, uma vez que somente um pequeno grupo da sociedade
detinha pleno direito político, com liberdade política e religiosa.

Bobbio traz, em sua obra Teoria geral da política, oferece algu-
mas diferenças que retratam bem essa evolução: “para os antigos
na imagem de democracia era completamente diferente: logo se
imaginavam em uma praça ou então em uma assembleia na qual
os cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que
lhes diziam respeito”.2 Continua o autor:
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Na passagem da democracia direta para a democracia direta
para a democracia representativa (da democracia dos antigos
para a democracia dos modernos), desaparece a praça, mas não
a exigência de “visibilidade” do poder, que passa a ser satisfeita
de outra maneira, com a publicidade das sessões do parlamento,
com a formação de uma opinião pública através do exercício 
da liberdade de imprensa, com a solicitação dirigida aos líderes
políticos de que façam suas declarações através dos meios de
comunicação de massa.3

Tem-se como marco diferencial entre a democracia antiga e a
moderna justamente o caráter universal que compõe esta, o qual pos-
sibilitou que todos do povo ingressassem na vida política. Não há
dúvidas de que o conceito moderno de democracia teve sua origem
na Revolução Inglesa do século XVIII, na Declaração da Indepen-
dência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa.

A ideia de igualdade perante a lei e a necessidade de controle dos
atos exercidos pelos detentores do poder foram se aperfeiçoando
através dos séculos até eclodirem, condensados, nos ensinamentos de
Montesquieu e Rousseau.

Montesquieu, em O Espírito das leis, analisa o conceito de igual-
dade com o intuito de que este seja o elemento benéfico ao
funcionamento do acordo (pacto) entre os homens, e não no sentido
de promover uma sociedade com ausência de regras hierárquicas.

Sobre o tema e, de certa forma, receoso com um excesso de
radicalismo com que a questão da igualdade poderia ser tratada,
Montesquieu destacou: “o princípio da democracia corrompe-se não
apenas quando se perde o espírito de igualdade, mas também quan-
do se adquire o espírito de igualdade extrema e cada um quer ser
igual àqueles que escolheu para comandá-los”.4

Nessa esteira de pensamento, que teme o espírito da igualdade
extrema, Montesquieu defendeu que a democracia deve evitar dois
excessos, quais sejam: o espírito da desigualdade, que resulta em
uma aristocracia, ou seja, o governo de um só; e o espírito da igual-
dade extrema, que pode levar ao despotismo. 

Surge, então, a necessidade de leis para delimitar o verdadeiro
sentido da liberdade política. Montesquieu, considerado o verda-
deiro teórico da liberdade política, nos ensina que:



É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer,
mas a liberdade política não consiste em se fazer o que se quer. 
Em um Estado, isto é, numa sociedade onde existem leis, a
liberdade só pode consistir em poder fazer o que se deve querer 
e em não ser forçado a fazer o que não se tem o direito de querer.
Deve-se ter um mente o que é a independência e o que é a
liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis
permitem, e se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem ela já
não teria liberdade, porque os outros também teriam este poder. 5

Partindo do pressuposto de que há necessidade de um controle
externo para que haja um perfeito funcionamento dos sistemas polí-
ticos, Montesquieu desenvolveu sua teoria da separação das esferas
administrativas em três poderes, a partir dos quais seriam criadas
regras de limites aos detentores do poder.

Para garantir o funcionamento do sistema político, Montesquieu
propôs “o poder legislativo, o poder executivo das coisas que depen-
dem dos direitos das gentes, e o poder executivo daquelas que
dependem do direito civil”, e explicou: 

Com o primeiro, o príncipe ou o magistrado cria leis por um
tempo ou para sempre e corrige ou anula aquelas que foram
feitas. Com o segundo, ele faz a paz ou a guerra, envia ou
recebe embaixadas, instaura a segurança, previne invasões. Com
o terceiro, ele castiga os crimes ou julga as querelas entre os
particulares. Chamaremos esse último poder de julgar e ao
outro simplesmente poder executivo do Estado.6

Rousseau, outro grande filósofo, responsável pelo sentido da
democracia estabelecida na modernidade e defensor de um mode-
lo de democracia que tem por preocupação maior a vontade geral
como sendo a única com capacidade para dirigir as forças do Esta-
do, escreveu: “digo, pois, que outra coisa não sendo a soberania
senão o exercício da vontade geral, jamais se pode alienar, e o
soberano, que nada mais é senão um ser coletivo, não pode ser
representado a não ser por si mesmo”.7

Os conceitos de soberania e vontade geral defendidos por Rous-
seau estão relacionados ao conjunto da sociedade como um corpo
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político ativo; a ação política constituirá a coletividade dos indiví-
duos com um corpo soberano. Esse filósofo vê na democracia o
modelo ideal de sistema político, uma vez que seria a melhor manei-
ra de a vontade geral predominar sobre as vontades individuais.
Nesse sentido, percebe-se a constante preocupação de uma possí-
vel usurpação do poder por uma minoria de representantes, que tem
o papel de fazer cumprir as leis.

A democracia defendida por Rousseau é exercida diretamente.
Mesmo elogiando esse tipo de democracia, ele reconheceu que uma
das razões pelas quais a verdadeira democracia jamais existiu, e
jamais existirá, é o fato de ela exigir um Estado muito pequeno “no
qual seja fácil para o povo reunir-se, e no qual cada cidadão possa
facilmente conhecer todos os outros”.8

A ideia de que o poder é universal, ou seja, de que o poder polí-
tico deve ser exercido por toda população, sem qualquer tipo de
exclusão, seja ela por razão de classe social, raça ou sexo, foi se
consolidando no século 19, quando passou a importar a relação
entre Estado e Sociedade e não mais os deveres em relação à comu-
nidade. O Governo deveria refletir a vontade do povo, sempre
respeitando um padrão ético predeterminado.

A noção de sistema de governo democrático, já no período
moderno, fez com que a soberania popular fosse delegada às ins-
tituições, que teriam por função exercer a autoridade em nome
daqueles que a delegaram.

Pedro Salazar destacou que ”la Democracia moderna es represen-
tativa y plural: la pluralidad de orientaciones y el conflicto entre intereses
y grupos diversos tienen carta de identidad”.9

Seguindo a linha de evolução, na segunda metade do século 19
e início do século 20, a maioria dos países aderiram à democracia
liberal. Como bem salientado por Ugarte, “el pensamento liberal, la
doctrina de los derechos naturales del hombre, está detrás de lãs declara-
ciones francesa y americana del siglo XVIII”.10

Miguel Reale nos ensina a diferença entre democracia e libe-
ralismo, destacando:

À primeira vista parece que a democracia liberal surgiu a um só
tempo, como sistema único e íntegro, a tal ponto que houve
mestres de Política e de Direito segundo os quais o adjetivo
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“liberal” seria dispensável, por ser imanente à ideia de
“democracia”. A história, no entanto, demonstra-nos que não foi
assim, pois distintas são as fontes das quais se originam a
democracia e o liberalismo, aquela já existente no Mundo Antigo;
o outro, expressão típica da Época Moderna.11

Não se pode negar, contudo, que a democracia se consolidou a
partir da democracia liberal, como um valor fundamental e por ser
considerada por muitos o melhor regime, aquele que atenda aos
anseios do ser humano.

O Estado Democrático Liberal pregava uma exarcebação da
liberdade econômica, ou seja, absoluta e livre de qualquer tipo de
regulamentação. A democracia liberal configurou-se como um sis-
tema institucional, que garante liberdade e assegura garantia
constitucional a todos os cidadãos, que exercitam seus direitos por
meio de seus representantes parlamentares. Em quadro de absoluta
tutela dos direitos da liberdade.

A partir do período pós 2ª Guerra, o conceito de democracia vem
cedendo espaço ao que alguns autores denominam “tecnodemocra-
cia”,12 onde se abandona a ideia de um Estado que fica à margem das
decisões econômicas, para dar lugar a outro mais participativo, que
intervem e estimula a produção, o consumo e as trocas.

Paupério apresentou algumas considerações relacionadas às
tendências atuais da democracia e aos problemas enfrentados pela
democracia liberal:

O mal das democracias liberais é que, havendo suprimido os
privilégios da aristocracia, propiciaram, cada vez mais, a
desigualdade econômica, possibilitando, crescentemente, a
formação de uma outra aristocracia, baseada de modo fundamental
na propriedade capitalista (...) de outro lado, quando a capacidade
produtiva do capitalismo decai e se torna contestável, e o
socialismo passa a ampliar sua pressão, passa-se a defender um
regime político forte, para proteger o sistema econômico.13

VISÃO CONTEMPORÂNEA DA DEMOCRACIA

Após esse breve apanhado histórico a respeito da democracia, no qual
se percebe que o caminho percorrido, que culminou na consolidação
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da democracia como regime de governo no Estado Democrático,
abordaremos o conceito da democracia segundo para o pensamento
e a política contemporâneos.

Na lição de Carl Schmitt:

Democracia es identidad de dominadores y dominados, de gobernates y
gobernados, de los que mandan y los que obedecen. Esta defición resulta
de la sustancial igualdad, que es supuesto esencial de la Democracia.
Excluye el que la distinción dentro del Estado democrático de dominates
y dominados, gobernates y gobernados esprese o produzca una diferencia
cualitativa. Dominación o gobierno em uma Democracia no pueden nacer
de uma desigualdad, de uma superioridad de los dominadores o
gobernantes, de que los gobernantes sean em algún modo
cualitativamente mejor que los gobernados. 14

Já para Maluf: “democracia é um sistema de organização políti-
ca em que a direção geral dos interesses coletivos compete a maioria
do povo, segundo convenções e normas jurídicas que assegurem a
participação efetiva dos cidadãos na formação do governo”.15

Bobbio defendeu a conceituação mínima de democracia, a fim
de se chegar a um consenso. A democracia, portanto, seria o con-
junto de regras que visam a estabelecer quem, dentro de um certo
grupo social, está autorizado a tomar as decisões coletivas e quais
procedimentos.16 As decisões de grupos são realizadas por indiví-
duos e, para que sejam legitimadas como decisões coletivas deverão
respeitar algumas regras que, para Bobbio, “estabelecem quais são
os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para
todos os membros do grupo, e á base de quais procedimentos”.17

Nesse sentido, as palavras de Sanson são esclarecedoras:

A democracia, ante o exposto, é expressa pela primazia dos
seguintes valores: maioria, igualdade e liberdade. Os doutrinadores
que entendem ser o regime democrático o governo do povo pelo
povo através da maioria deduzem que o poder reside na massa de
indivíduos e torna-se efetivo com a representação política, através
das eleições. Nesse sentido, Jellinek expõe repousar a democracia
sobre o povo como órgão supremo do Estado, isto é, sobre a
participação dos adultos (normalmente cidadãos do sexo
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masculino) na soberania estatal. Deve a vontade dominante nascer
da comunidade do povo. A igualdade é também apontada por uma
corrente doutrinária como valor essencial ao regime democrático,
devendo ser compreendida como uma igualdade substancial, cuja
amplitude abarque não somente seu aspecto formal no campo
jurídico, mas também dimensões da vida social, cultural e
econômica. Em relação à liberdade como cerne da democracia, deve
ser a mesma entendida sob o aspecto positivo, ou seja, é a liberdade
que leva os cidadãos a participarem da atividade política e das
decisões públicas, diferentemente da autocracia, onde nunca há a
participação popular na elaboração das regras de direito, e o
negativo, considerado como a liberdade-autonomia do homem, a
qual impede o avanço do poder político sobre direitos individuais.18

Cabe-nos registrar a observação de Ugarte de que, na atualida-
de, a palavra democracia tem uma conotação fortemente positiva,
em contraponto com a da Antiguidade, quando era considerada uma
das piores, senão a pior dentre as formas de governos existentes.
Esse autor acrescentou que a incompetência, a incapacidade, a into-
lerância e a ignorância das massas populares e das plebes foram
fatores determinantes na formação desse conceito.19

Como não há uma definição precisa de democracia, lembremos
o que diz Salem Caggiano:

A democracia configura, na realidade, uma categoria histórico-
social, ajustando-se, nas suas variadas nuanças, à condição de cada
povo, às peculiaridades de cada uma sociedades, donde a extrema
dificuldade de uma conceituação precisa. Daí, também, a
pluralidade de conceitos diferentes sobre o que se deva entender
por democracia. Certo é, porém, que ela exsurge como mecanismo
de preservação da liberdade individual – o governo do povo pelo
povo – penetrando a história das instituições políticas com o
exemplo ateniense, onde a assembleia geral do povo reunida sobre
as colinas de Pnyx procede à tomada das decisões.20

Com efeito, a democracia direta implica, como espelha o magis-
tério de Duguit, o corpo dos cidadãos exercendo as funções do
Estado. Um povo livre exprime de imediato sua vontade.
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Bobbio salientou que “a justificação da democracia, ou seja, a
principal razão que nos permite defender a democracia como a
melhor forma de governo ou a menos ruim, está precisamente no
pressuposto de que o indivíduo como pessoa moral e racional é o
melhor juiz de seu próprio interesse”.21

Lembremos que a democracia é o “reino da liberdade” consubs-
tanciado no primado da igualdade. Não há que se falar em
princípio democrático sem o legado da liberdade e da igualdade.

Ao contrário da concepção moderna de liberdade, positivista e
estatizada, prevista, inclusive, por Montesquieu,22 a liberdade
democrática que se prega na atualidade é um conceito amplo pau-
tado na atuação do indivíduo como titular do poder.

Para Caggiano, os elementos essenciais da democracia são:

Liberdade de associação;1.
Liberdade de expressão;2.
Direito de voto;3.
Elegibilidade para cargos públicos;4.
Direito dos líderes políticos de disputarem respaldo5.

popular/votos;
Fontes alternativas de informação;6.
Eleições livres e competitivas; 7.
Instituições hábeis para assegurar à política governamental8.

ressonância no âmbito do corpo eleitoral, expressada por via
do sufrágio ou por outro meio de manifestação de
preferências políticas.23

No Brasil, o preâmbulo da Constituição de 1988 anuncia: “Nós,
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacio-
nal Constituinte para instituir um Estado Democrático”. O art. 1º
do mesmo texto constitucional confirma: “A República Federativa
do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos...”. Em comentário a esse dispositivo
constitucional, Lembo preleciona:

O Estado de Direito Gera a certeza do Direito ou a segurança 
do Direito. Ambos os conceitos são inerentes ao Estado
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contemporâneo, que preserva as relações intersubjetivas,
inerentes às formas capitalistas de economia.
O Estado Democrático de Direito, em sua acepção mais simples, 
é o estado em que seus governantes são escolhidos pela
cidadania e, juntamente com os governantes, se submete à lei
legitimamente concebida (grifos do original).24

Adotamos como regra a Democracia e, para tal, elencamos um
grande rol de direitos e garantias fundamentais, e conferimos a
nossos representantes o poder de decidir em nosso nome. Temos,
portanto, que adaptar o princípio democrático ao nosso contexto
social, sem desvinculá-lo, porque é impossível fazer isso, da “repre-
sentação política”.

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Quem decide na democracia? É o princípio da representação polí-
tica que torna possível e torna possível o regime democrático?

A representação implica um quadro de relacionamento entre o
governo e a sociedade civil, portanto, ela indissociável da partici-
pação popular. A postura do representante, contudo, nunca é neutra
(grupos de pressão, de interesses, etc.).

A democracia é o governo de participação.
Para Bruce Ackerman a representação é funcional e instrumen-

tal e engloba dois aspectos: o governo da maioria, no sentido de
assegurar a confluência do maior número de interesses privados em
consensos com a atuação governamental, e a garantia de participa-
ção do povo na instalação e implementação de políticas públicas e
do funcionamento do governo.25

Se a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo,26

podemos concluir que Eça está relacionada à corrente liberal, assim
sintetizada por Bagnoli, Oliveira e Barbosa: “O liberalismo é a cor-
rente de pensamento que tem por fundamento central a ideia de que
o homem, individualmente considerado, deve ser o alicerce de todo
o sistema social e político”.27

A corrente em questão encontra seus matrizes filosóficos no
século 18, particularmente. com autores como Rousseau, Locke e
Montesquieu, e propunha que os homens inicialmente vivem em um
estado de natureza no qual são livres e, para sua maior conveniência,
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pactuam um contrato social por meio do qual transferem algumas das
suas faculdades fundamentais para tornar possível a formação do Esta-
do e do poder social. Segundo essa corrente: (1) todo poder emana
do povo; (2) o Estado só deve exercer as funções que a sociedade, indi-
vidual ou coletivamente, não consegue desenvolver; e a “ação do
Estado é, portanto, excepcional e restrita, enquanto a sociedade é
ampla e limitada”.

(...). São características jurídicas específicas do liberalismo
defender e promover:
i) a liberdade pessoal, o individualismo e a tolerância;
ii) direitos econômicos e individuais, como direito à propriedade,
à herança e à plena liberdade de produzir, de comprar, de vender
(pacta sunt servanda, isto é, os pactos devem ser cumpridos) e;
iii) representação política, divisão dos poderes, descentralização
administrativa, soberania popular dentre outras formas de
participação do maior número possível de cidadãos nas
estruturas administrativas do Estado.

O que foi afirmado é confirmado por estudos acerca da repre-
sentação política:

A própria representação popular, originada da ideologia iluminista
presente nas revoluções liberais, compreendia o povo como nação,
restringindo a participação no governo a um ente uniforme e
abstrato, estando, portanto, longe de ser um preceito democrático.
Apesar disso, conseguiu resistir até os dias atuais, passando por um
processo evolutivo que buscou gradualmente a maior aproximação
da vontade do representado com a do seu representante, inclusive
incorporando ao seu conceito instrumentos canalizadores da
vontade popular, como é o caso dos partidos políticos e dos grupos
de pressão. Dessa forma, pode-se afirmar que a representação é o
elemento primordial da democracia representativa, mas nem
sempre do Estado representativo resulta necessariamente um
regime democrático.28

Segundo a doutrina de Rousseau, a soberania não poderia ser
representada. Esse filósofo chegou a lamentar-se pelo povo inglês,
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que pensa ser livre por poder votar, mas perde essa oportunidade no
momento em que deposita seu voto. Para ele a concretização do prin-
cípio democrático é quase impossível em sociedades complexas.29

O governo representativo não reside na identidade de Estado e
povo e, tampouco, deve coincidir a vontade de representados com
a ação dos representantes, mas àqueles cabe a árdua tarefa de refle-
tir sobre os interesses da coletividade.30

Insta salientar que, muito embora a democracia moderna este-
ja pautada na representatividade, isso não significa que todo
governo representativo é democrático. Tem-se uma democracia
quando os responsáveis pela tomada das decisões foram eleitos com
essa finalidade e, em geral, de forma direta pelos cidadãos. Não se
trata de exercer um mandato, com base no conceito civilista, em
que o mandatário atua em nome e por ordem do mandatário; o
representante político possui uma certa margem de liberdade em
sua atuação.

Quando se fala em governo representativo logo se pensa em
governo da maioria.

REFLEXOS DA EXPANSÃO DEMOCRÁTICA SOBRE A LEGITIMIDADE

Após essa análise a respeito de democracia e de representação
política, examinemos sobre a existência de uma eventual crise de
legitimidade democrática.

O que significa “a democracia é o governo do povo”?
Mais do que a figura do Estado paternalista que tudo concede

(ao povo), a democracia é o governo “do povo”.
O povo é a maioria?
A primeira pergunta é tratada com profundidade por Friedrich

Muller, que esclarece acerca da legitimidade democrática:

A legitimidade é por igual um processo que reage à realidade,
configurando-a ao mesmo tempo, dito em outras palavras, ela
aparece na sua elaboração (Bearbeitung). A legitimação do Estado
democrático deveria tanto oferecer alternativas distinguíveis
como também exibir gradações manuseáveis.31

Devemos entender como expansão democrática a expansão do
conceito de povo.
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A soberania popular fica evidenciada, em especial, por ocasião
da formulação do texto constitucional. Em um ambiente democrá-
tico, não é possível transformar o povo em objeto de dominação,
pois é necessário a ampliação sistemática da participação deste, sob
pena de invalidar-se todo o regime.

Mais uma vez Friedrich Muller oferece uma explicação:

No princípio talvez só os representantes dos homens
proprietários (besitzende männer) tenham constituído a vontade
geral como constituição. Em consequência das lutas políticas 
o conceito de povo os agrupamentos inicialmente excluídos
forçam a sua inclusão e produzem assim no término do
processo o povo soberano idêntico consigo mesmo.
Com isso chegamos à utopia da democracia, à utopia da
ampliação do povo, antes apenas parcialmente representada, 
na direção do sujeito global e efetivo. Mas ainda não
escapamos do problema da reificação do conceito de povo:
Mesmo se lográssemos manter o conceito de povo livre de
discriminações, graças a prescrições e procedimentos
correspondentes, e mesmo se graças à preparação, à elaboração
e à promulgação democrática de uma lei fundamental de 
um estado a dação (Geben) pudesse ser real, não mais apenas
simbólica, a apatia discutida e as suas causas, que também 
não podem ser eliminadas por meio da politização (e só 
podem ser reprimidas, quando muito, pelo – ilegítimo! –
terror, permaneceria como obstáculo fundamental a uma
dação, que merecesse esse nome.32

Se adotarmos o modelo pautado na “separação de poderes”,
idealizado por John Locke e Montesquieu, teremos que atribuir-lhes
as devidas funções e materializar a atuação deles frente ao Estado.

Um legislativo que não legisla e um mau gestor, que desembo-
ca em um judiciário fragilizado.

Bonavides alerta:

A queda de legitimidade dos órgãos legislativos e executivos 
se faz patente, profunda, irreparável nos moldes vigentes. Urge
introduzir pois o mais cedo possível a nova legitimidade, cuja
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base recomposta é, novamente, a cidadania, mas a cidadania
redimida, sem os percalços que lhe inibem a ação soberana, 
sem a perversão representativa, sem o falseamento de vontade,
sem as imperfeições conducentes às infidelidades do mandato 
e aos abusos da representação. Legitimidade que emana, enfim,
do cidadão erguido faticamente às últimas instâncias do poder,
tendo de sua mão, por expressão de soberania, os freios à
conduta e à política dos governos, que ele, o cidadão mesmo,
como povo, há de traçar, sancionar e executar. 33

O único caminho viável é o da cidadania ativa.
A participação deve ser entendida com um sentido forte e não

diluído da palavra, ou seja, “tomar parte pessoalmente”, de forma
desejada, e não “fazer parte”, e nem ser “tornado parte”, involun-
tariamente, salientando, destarte, as virtudes nela insertas
(autocontrole, autorrealização e autoinstrução).34

Participação é um direito. Na Declaração dos Direitos Huma-
nos (1948) – art. XXI, temos: “1. Toda pessoa tem o direito de
tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermé-
dio de representantes livremente escolhidos”.

Participar é um dever: todos os indivíduos precisam exercer
influência sobre as decisões de interesse comum; a passividade de
muitos implica a sujeição da coletividade ao domínio de poucos.35

Uma vez que a democracia está inserida no contexto históri-
co-social, registremos as palavras de Lembo:

É claro que a democracia, na constante mutabilidade social que
possibilita, permite a prevalência de seus valores básicos. É preciso
apenas que a sociedade, por si e por seus agentes, atue
constantemente, sem esmorecimento, na salvaguarda da essência da
própria democracia. Essa tarefa exige extenuante análise da
sociedade e de suas instituições. Tudo que estiver equivocado
necessita ser realinhado.36

Na democracia, o erro ou a permanência deste levam a conse-
quências imprevisíveis. O erro, no regime democrático, faz setores
da sociedade acreditarem que as coisas vão de mal a pior, em vir-
tude do regime aberto e arejado que é a própria democracia.
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Não é em vão o dispositivo do texto constitucional: “Todo o
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 1º,
§ único).

Como salienta Schimitt,37 é pressuposto da democracia que se
exclua a distinção entre governantes e governados, dominantes
e dominados.

Outro problema que se apresenta é se a legitimidade democrá-
tica reside na judicialização dos direitos sociais.

Em que medida cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera
pública, na decisão política?

Quando Loewenstein38 articula que a conformação do poder
é triangular – parlamento, governo e povo – e o poder político está
distribuído entre vários detentores do poder e, para tanto, subme-
tidos a controle mútuo, exclui do Poder Político o Judiciário,
excluindo-lhe a legitimidade democrática.

Como integrante do Poder, o Judiciário deve agir em nome
do povo e em consonância com os valores instituídos pela base
constitucional, que, estima-se, evidencie os valores do povo que
ele representa. 

Por não ser escolhido por voto livre e direto caberia ao Judi-
ciário fazer escolhas e determinar políticas públicas em nomes
do povo?

Ao Judiciário foi atribuída a função de interpretar a lei, não lhe
cabendo a tarefa de efetuar a norma jurídica, abstrata e impessoal,
ou de gerir o Estado.

Contudo, não há como negar que a interferência do Judiciário
nas demais esferas só ocorre porque os demais poderes não desem-
penham suas funções à contento.

Tal ponto é apresentado apenas para aguçar a discussão, uma
vez que a questão é por demais complexa. 

CONCLUSÃO
Antes de concluirmos, registramos uma célebre frase de Castro
Alves para reflexão: “A praça é do povo como o céu é do condor”. 

A decisão política, depende de participação popular. Ao povo,
ainda que por meio da maioria, cabe ditar os caminhos. Se a separa-
ção de Poderes e o sistema de freios e contrapesos são indispensáveis
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à democracia, a crise de legitimidade democrática decorre da própria
crise dos Poderes.

Deveríamos refletir se a miséria é campo propício ao desenvol-
vimento da democracia. Mais uma vez é de rigor uma citação
Lembo: “A democracia é o regime da igualdade. É óbvio que a
igualdade nunca é absoluta. A democracia é consciente das inevi-
táveis desigualdades pessoais, em face das infinitas circunstâncias
da própria vida”.39

Se a luta é pela preservação da democracia, não se pode admi-
tir, no interior da sociedade por ela regida, patamares de opulência
desmedida e de integral aviltamento da condição humana. Aqui,
a presença do Estado assistencial se impõe, apesar da profunda
angústia que esta exigência provoca na consciência dos verdadei-
ros liberais.

Se o poder é do povo, a crise de legitimidade decorre da força dimi-
nuta deste. Poder se alcança com participação ativa e fiscalizatória. 

No exercício das funções, o Poder é uno. O Executivo, o Legis-
lativo e o Judiciário devem cumprir suas funções de forma racional
e sem sobrepujar uns aos outros.

É preciso que tenhamos em mente que o Estado Democrático
é formado por uma sociedade livre, justa e solidária.
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CAPÍTULO 9
EUTANÁSIA: DIREITO À MORTE DIGNA
Alessandra Gomes de Faria e Heidy de Ávila Cabrera

Ao lado de aborto e do suicídio, eutanásia é um tema que gera não
apenas muita polêmica como muitas indefinições, porque está umbi-
licalmente relacionado ao direito à vida, e diversos aspectos entram
em cena – especialmente os religiosos – para proibir a eutanásia, o
que acaba suscitando diferentes análises sobre esse tema.
Não raras vezes chegam ao nosso conhecimento pedidos de

pessoas enfermas que desejam o extremo, isto é, a morte, para
não verem suas vidas prolongadas e marcadas por longos períodos
de sofrimento.
Neste capítulo apresentaremos a diferença entre os termos

eutanásia, ortotanásia e distanásia, a fim de evitar que se sejam
tidos como sinônimos, e abordaremos questões como o direito à
vida e à dignidade da pessoa humana. Ao tratarmos do conceito
de eutanásia, bem como do posicionamento doutrinário, teremos
subsídios para considerar esse procedimento como um desdobra-
mento do direito à vida digna. Ao final estudaremos como o
ordenamento jurídico brasileiro cuida do tema eutanásia.1

EUTANÁSIA, ORTOTANÁSIA E DISTANÁSIA: 
DISTINÇÃO DAS NOMENCLATURAS

Podemos afirmar que eutanásia, palavra derivada “do grego eu
(bom) e thanatos (morte) quer significar, vulgarmente, a boa morte,
a morte calma, a morte doce e tranquila”2 (grifos do original). Assim,
eutanásia é o “ato de provocar a morte por compaixão no que
tange a um doente incurável, pondo fim aos seus sofrimentos”.3

Para Garcia o termo eutanásia deveria ser reservado tão somen-
te às “práticas juridicamente reguladas dos profissionais de saúde
no tratamento de  doentes graves em estado terminal ou vítimas
de grandes limitações e sofrimentos físicos”.4 Esse autor afirma
ainda que “a morte causada por misericórdia ou piedade por leigo
deveria ser denominada homicídio piedoso”,5 que é aquele “ato
que, por intenso sentimento de piedade, alguém se vê impelido a
facilitar a morte de um doente em estado terminal”. Tal diferen-
ciação baseia-se no fato de que os motivos que levam os médicos
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a praticarem a eutanásia e os que levam um leigo à prática de tal
conduta são diversos. É por esse motivo que o homicídio piedoso
– também denominado compassivo ou eutanásico – é considera-
do homicídio privilegiado,6 cuja tipificação como crime encontra
seu texto no art. 121, § 1º do Código Penal.7

São muitas são as classificações dadas ao termo eutanásia,
entretanto, a doutrina propõe uma classificação focada na motiva-
ção a ela vinculada, nos métodos utilizados e na iniciativa. 
Nestas condições, e entre as várias definições, a eutanásia pode

ser: (1) comum, a eutanásia propriamente dita, cujo motivo é pura e
simplesmente pôr fim à agonia vivida pelo paciente incurável ou em
estado terminal;8 (2) libertadora ou espontânea, é a morte provocada
a um doente incurável por um médico;9 (3) eugênica, é aquela cuja
finalidade é a eliminação de pessoas portadoras de doenças incurá-
veis, idosas e/ou “economicamente inúteis”10 “no escopo de aliviar
a sociedade do peso”11 daquelas; (4) ativa, neste caso, o que se leva
em consideração é o modus procedendi, já que o agente (médico, fami-
liar, paciente) ministra uma substância capaz de provocar a morte
instantânea e indolor do enfermo;12 (5) ortotanásia, é “o não pro-
longamento artificial do processo de morte, além do que seria o
processo natural”.13

Um caso conhecido de ortotanásia foi o praticado pelo Papa João
Paulo II, falecido aos 2 de abril de 2005. Devido ao mal que o afli-
gia, o sumo pontífice pediu para não ser levado ao hospital, pois
estava certo de que lá os médicos usariam todos os procedimentos
médicos para prolongar sua vida, o que não era seu desejo, pois ele
queria morrer perto de seus fieis. O pedido do papa foi respeitado.
O art. 5º, inciso III, da Constituição, ao assegurar que “ninguém

será submetido a tortura ou tratamento degradante” e o art. 2º, inci-
so XXI, da Lei 10.241/2000, que garante ao paciente o direito de
se recusar a tratamento doloroso ou extraordinário para tentar pro-
longar a vida, deixam evidente que a ortotanásia não é punida no
Brasil, tanto que o criador da lei mencionada – o então governa-
dor de São Paulo, Mário Covas – valeu-se dela  mais tarde, quando
pediu a seu médico infectologista que seguisse com o tratamento
tão somente até onde pudesse ser mantida sua dignidade.14

Por fim temos a (6) eutanásia lenitiva ou distanásia, que é o “pro-
longamento indevido do morrer”;15 é uma morte lenta e com
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muito sofrimento e “ocorre quando se empregam meios mitiga-
dores ou eliminadores do sofrimento, com a antecipação artificial
da morte”.16 Nos dizeres de Maria Helena Diniz “trata-se do pro-
longamento exagerado da morte de um paciente terminal ou
tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo
da morte”.17 Nesta seara, estamos falando de procedimentos médi-
cos que se caracterizam mais nocivos do que a própria doença,
pois a cura muitas vezes é impossível e/ou o benefício que se espe-
ra com aquele tratamento é menor do que os inconvenientes
suportados pelo paciente. Esta prática é entendida como “futilida-
de médica por empregar tratamento inútil”.18

Verificamos assim que, de modo geral, a eutanásia é caracteri-
zada como sendo a morte oferecida como abreviação da dor; já a
distanásia é a tentativa – que sabidamente é inútil – de manter uma
pessoa viva com a ministração de medicamentos diversos, e orto-
tanásia é exatamente o oposto, já que ela diz respeito à omissão
de cuidados, a fim de que ocorra o evento morte.

DIREITO À VIDA E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE

DA PESSOA HUMANA

O direito à vida é contemplado no art. 5º, caput, da Constituição,
sendo por esta declarado inviolável, e cuja posição ocupa “prima-
zia (...) exatamente porque, em seu torno e como consequência
de sua existência, todos os demais [direitos] gravitam”.19

Embora o direito à vida constitua um direito inviolável da pes-
soa humana, parece-nos que ele deve ser sempre visto à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana. 
Segundo a inalienabilidade e a inviolabilidade do direito à vida e

o princípio da dignidade da pessoa humana, poderíamos afirmar com
veemência que a prática da eutanásia é ilícita, não possuindo qual-
quer médico, familiar e nem mesmo enfermo, a faculdade de decidir
pela morte, ainda que seja sua própria, motivado pela piedade.
Entretanto, difícil é a tarefa de definir o exato sentido do que

venha a ser vida, ou mais precisamente direito à vida. Pode-se afir-
mar que o direito de viver:

abrange a existência corporal, a existência biológica e física, que 
é pressuposto vital para a utilização de todos os direitos
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fundamentais. A proteção refere-se, aqui, à vida individual, não
apenas à vida humana em geral. (...) A vida é compreendida, então,
num sentido exclusivamente biológico e fisiológico.20

Diferente desses ensinamentos, entendemos que o direito
constitucional está todo alicerçado na dignidade da pessoa huma-
na, e este sim seria um direito fundamental norteador das demais
normas, inclusive com relação ao direito à vida. Afirmamos que
ao Estado cabe assegurar a toda pessoa o direito à vida, o que não
significa apenas mantê-la viva, e sim em conceder-lhe o mínimo
para que possa viver dignamente. Nesse diapasão, “o Estado deve-
rá garantir esse direito a um nível adequado com a condição
humana respeitando os princípios fundamentais da cidadania,
dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa”.21

O respeito à vida humana é, portanto, um imperativo jurídico
de ordem constitucional, devendo, pois, observar-se a dignidade do
direito de morrer, pois a dignidade da pessoa humana não é senão
a possibilidade desta de conduzir sua vida e realizar sua persona-
lidade conforme sua própria consciência, desde que não atinja
direito de terceiro.22

O fundamento jurídico e ético do direito à morte digna é, por-
tanto, o princípio da dignidade humana, norteador de todo o
nosso sistema, nos moldes da garantia prevista no art. 1º, inciso III
da Constituição.23

Tão difícil quanto definir o direito à vida, todavia, é a tarefa
de discorrer sobre o princípio da dignidade da pessoa humana.
Acreditamos que o direito à vida digna não se resuma a nascer,
manter-se vivo e lutar pela continuação da vida. Esse direito vai
muito além r cabe-nos questionar: Será que viver em estado vege-
tativo é viver com dignidade? Será que viver dignamente não é
manter-se vivo por seus próprios meios?

A nosso ver, nossa Constituição contempla a eutanásia em suas
várias modalidades ao apontar a dignidade da pessoa humana
como valor basilar do ordenamento jurídico e ao garantir a liber-
dade de autodeterminação como direito fundamental do cidadão.
A decisão consciente de interromper o sofrimento inútil por meio
de abreviação da vida deve ser respeitada e aqueles que, movidos
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por ato de compaixão e respeito ao ser humano, auxiliarem os
doentes nesse passo, não ferem os preceitos constitucionais.
Entendemos, pois, que, se fossemos escolher entre o direito à

vida e a dignidade humana – leia-se, essa última, violada pelas
limitações causadas por uma doença grave – optaríamos pela dig-
nidade humana.

EUTANÁSIA: DIREITO À MORTE DIGNA

As questões que são colocadas em discussão, quando se fala em
eutanásia – concernente às características do direito fundamental
à vida –, são justamente a irrenunciabilidade e a inviolabilidade.
De acordo com nosso ordenamento jurídico, ninguém pode dis-

por do direito à vida, pois se trata de “um direito à vida e não um
direito sobre a vida”.24 Esta, portanto, é indisponível, interessando
à sociedade a proteção desse direito, “porque se entende, universal-
mente, que o homem não vive apenas para si, mas para cumprir
missão própria da sociedade”.25 Desse modo, poderíamos dizer que
não há possibilidade de disposição da vida seja com autorização da
própria pessoa, seja ou com autorização de terceiros. Sabemos,
entretanto, que nenhum direito fundamental é absoluto. E isso tam-
bém ocorre com o direito à vida, tanto que o ato de tirar a vida de
alguém passa a ser legítimo se praticado em estado de necessida-
de26 ou de legítima defesa.27

Se considerarmos a agonia física ou moral, amparada pela cer-
teza da morte por impossibilidade de cura da doença, a que alguém
possa estar sujeito, nosso sistema não permite escolha. A eutanásia,
desse modo, não se enquadra nas duas exceções supramencionadas,
em razão da irrenunciabilidade do direito à vida, o que talvez mere-
ça ser revisto.
A questão que se coloca aqui é: Se o texto constitucional prevê

que os direitos fundamentais se direcionam para a proteção à digni-
dade da pessoa humana em seu sentido amplo, será que não é possível
renunciar a uma existência limitada – uma pessoa que vive em coma
há anos, por exemplo – em nome da morte? Em outras palavras: Será
que, ao lado de viver, não existiria o direito de morrer com dignida-
de, já que a morte é uma realidade contra a qual não se pode lutar?28

Como já salientamos existem inúmeras posições em ambos
os sentidos.
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A título de ilustração mencionamos o filme Mar Adentro, do dire-
tor espanhol Alejandro Amenábar, que foi baseado em fatos reais
e narra a história de Ramon Sampedro, um homem vigoroso, que
aprecia a aventura, e se torna parcialmente incapacitado após sofrer,
na juventude, um acidente que o deixa tetraplégico. Preso a uma
cama durante 28 anos, lúcido e extremamente inteligente, o sorri-
so constante mascara sua tristeza. Morando na casa do irmão,
Ramon tem acesso a computador e televisão, que controla com a
boca, por meio de um bastonete. O filme apresenta argumentos
convincentes em favor da ideia de que essa impotência nega a pos-
sibilidade de Ramon levar uma vida digna, tornando-se totalmente
dependente de sua família.
Movido pelo desejo de morrer com dignidade e contando com

o auxilio de uma organização em defesa da eutanásia, representada
por uma advogada que sofre de uma doença degenerativa, Ramon
ingressa na justiça e solicita ao governo espanhol a permissão de
usufruir o direito de decidir por sua própria vida. 
Partindo-se do princípio de que a vida é um direito e não uma

obrigação, um dever, o filme traduz a batalha em favor da eutaná-
sia e do direito que cada um tem sobre si mesmo – o livre arbítrio,
a autonomia privada, pensando em termos jurídicos – e, ao mesmo
tempo, apresenta a visão dos que são contra a eutanásia, provocan-
do uma reflexão sobre o tema.
Inúmeros os autores renomados discordam da prática da euta-

násia. Dentre eles, Diniz, que assevera que a eutanásia

não passa de um homicídio, em que, por piedade, há deliberação de
antecipar a morte de doente irreversível ou terminal, a pedido seu
ou de seus familiares, ante o fato da incurabilidade de sua moléstia,
da ‘insuportabilidade’ de seu sofrimento e da inutilidade de seu
tratamento, empregando-se, em regra, recursos farmacológicos, por
ser a prática indolor de supressão da vida.29

A autora afirma ainda que o único objetivo da medicina seria fazer
o bem em prol da vida, que “a incurabilidade, a ‘insuportabilidade’
da dor e inutilidade no tratamento não justificam a eutanásia”.30

Os que negam a eutanásia, o fazem voltados à ideia de que:31

(1) a todo o tempo a ciência avança e a qualquer momento pode

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

188



surgir para “esta pessoa portadora de doença incurável” a cura para
seu mal; (2) no que se refere à dor, entendem que a medicina pos-
sui hoje inúmeros meios para evitá-la; e (3) o conceito de inutilidade
do tratamento é muito ambíguo, uma vez que a vida humana é um
bem tutelado constitucionalmente.
Outra questão levantada por essa corrente é a dificuldade de se

definir doente terminal, além do risco de o desejo de morrer do
paciente não ser, naquele momento, totalmente voluntário.32 Isto se
deve ao fato de que, muitas vezes, as circunstâncias que envolvem
o caso concreto, bem como, a fragilidade emocional dos envolvi-
dos, não são apropriadas para tomar uma decisão definitiva como a
eutanásia, seja por parentes mais próximos ou pelo próprio pacien-
te que se encontra totalmente vulnerável.
Tal impasse pode ser resolvido ante a existência de um testa-

mento vital, que

é um documento em que a pessoa determina, de forma escrita,
que tipo de tratamento ou não tratamento deseja para a
ocasião em que se encontrar o ente, em estado incurável ou
terminal, e incapaz de manifestar sua vontade. Visa-se, com o
testamento vital, a influir sobre os médicos no sentido de uma
determinada forma de tratamento ou, simplesmente, no sentido
do não tratamento, como uma vontade do paciente que pode
vir a estar incapacitado de manifestar sua vontade em razão 
da doença.33

Nessa mesma linha de pensamento segue Anselmo Garcia
manifestar-se: 

a eutanásia ativa direta e o suicídio assistido não são
procedimentos eticamente admissíveis do ponto de vista médico.
Devem portanto continuar proibidos pelo ordenamento. O
homicídio piedoso por razão eutanásica também deve continuar
proibido, já que é praticado por leigos que não têm
conhecimento técnico para avaliar a existência ou não da efetiva
possibilidade de eliminar o sofrimento do doente. 34

Para Borges D’urso:
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A vida é nosso bem maior, dádiva de Deus. Não pode ser
suprimida por decisão de um médico ou de um familiar, qualquer
que seja a circunstância, pois o que é incurável hoje, amanhã
poderá não sê-lo e uma anomalia irreversível poderá ser
reversível na próxima semana. Afinal, se a sociedade brasileira não
aceita a pena de morte, é óbvio que esta mesma sociedade não
aceita que se disponha da vida de um inocente, para poupar o
sofrimento ou as despesas de seus parentes. Enquanto for crime 
a eutanásia, sua prática deve ser punida exemplarmente.35

Contudo, quando nos deparamos com casos práticos, como o de
Ramon e o da americana Terri Schiavo, parece que os conceitos
mencionados até aqui devem ser revistos.36

No caso de Terri Schiavo, a ferrenha batalha ganhou repercus-
são internacional, principalmente pelo tempo transcorrido até a
que as Cortes Estaduais e Federais dos Estados Unidos decidissem
pelo fim da vida vegetativa da paciente.
Não podemos falar aqui em ameaça ao direito à vida, posto a

vida, neste caso, não poder mais ser gozada em sua plenitude. Nem
sequer poderíamos alegar que ela teria uma vida digna, visto estar
privada de sua liberdade e do exercício de todos os seus direitos.
Sendo assim, ela não poderia mais usufruir de um nível de vida ade-
quado, como educação, lazer, uma vez que nem mesmo suas funções
vitais eram autônomas.
O primeiro caso de eutanásia realizado legalmente do qual se

teve notícia, o qual ficou bastante conhecido, ocorreu na Inglater-
ra. Tony Bland foi vítima de um acidente ocorrido em 1989 em
Hillborough, quando grupos de torcedores se enfrentaram em uma
área das arquibancadas lotadas; ele foi pisoteado por torcedores,
razão pela qual teve seu pulmão esmagado e, como consequência
da falta de oxigênio, teve o córtex destruído.37Inúmeras pessoas
morreram e Tony passou a viver em estado vegetativo. Em 1993,
ou seja, quatro anos após o acidente, sua família consentiu que os
médicos desligassem os aparelhos que o mantinham vivo. Antes, a
autorização passou pela Câmara dos Lordes e por longas discus-
sões judiciais.
Ocorre que outro torcedor, vítima do mesmo acidente, Andrew

Devine, teve graves lesões cerebrais depois de ser pisoteado, mas
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após 8 anos em estado vegetativo profundo, ele passou a estabe-
lecer alguma comunicação com seus familiares, por meio de um
botão. Este, era acionado uma única vez para responder sim, e duas
vezes para responder não.
Para os que negam a prática da eutanásia tais fatos seriam fun-

damentos de suas teses, em outras palavras: há esperança na
recuperação, ainda que mínima, do indivíduo. Para os que defen-
dem a posição contrária, no entanto, surge a seguinte indagação:
qual seria a qualidade de vida do indivíduo em questão? Haveria
vida “digna”?
O desligamento de aparelhos já é uma prática cotidiana nos hos-

pitais brasileiros, em casos de manutenção da vida por meios
artificiais.38 Por conseguinte, sejamos realistas, pois esse é um proce-
dimento utilizado independentemente de norma legal que o autorize.
Entendemos, contudo, que não se pode facilitar a morte de

alguém sob o pretexto de sua vida ser degradante. Ora, isso deve
ficar devidamente comprovado. O homem não tem o direito de tirar
a vida de ninguém, mas desligar aparelhos39 não significa, em nosso
entendimento, matar. Viver é mais do que “ter vida, existir, durar”,40

e não se encerra em ter um coração a bombear sangue. Viver é usu-
fruir de tudo aquilo que os direitos podem oferecer: escolher
livremente a profissão; optar ou não por uma crença religiosa; sub-
meter-se ou não a um tratamento médico e, especialmente, ir e vir.
Assim, se uma pessoa está impedida de41exercer seus direitos por
depender de máquinas para sua sobrevivência, ela não mais vive,
sendo assim, desligar aparelhos ou parar de  ministrar medicação
para cessar o “viver sem vida” não é matar alguém, visto que esse
alguém já não vive.
Nos dizeres de Afonso da Silva,42

Vida, no texto constitucional (art. 5º, caput), não será
considerada apenas no seu sentido biológico de incessante
autoatividade funcional, peculiar à matéria orgânica, mas na sua
acepção biográfica mais compreensiva. Sua riqueza significativa
é de difícil apreensão porque é algo dinâmico, que se
transforma incessantemente sem perder sua própria identidade.
É mais um processo (processo vital), que se instaura com a
concepção (ou germinação vegetal), transforma-se, progride,
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mantendo sua identidade, ate que muda de qualidade, deixando,
então, de ser vida para ser morte.43

O direito à vida a que se refere a Constituição é “manter-se vivo
por seus próprios meios”, o que nada se assemelha à obrigação de
se sujeitar a tratamentos degradantes ou a um prolongamento tor-
tuoso da vida.
É oportuno mencionar o caso do bebê de 8 meses, que, por ser

portador de uma doença incurável – síndrome genética –, com qua-
dro clínico degenerativo, necessitava de intervenções diárias em seu
corpo, fundamentais à sua sobrevivência. Seus pais trataram dessa
situação como um ato de tortura, posto que as intervenções machu-
cavam o bebê, e não reverteriam seu quadro clínico. Os pais, ao se
depararem com a eventual necessidade da denominada ventilação
mecânica, recurso utilizado em caso de parada cardíaca, se socorre-
ram da justiça brasileira para exercer o direito de escolha sobre a
utilização ou não desse recurso, sem que, contudo, em caso de nega-
tiva fossem considerados causadores da morte do próprio filho. Eles
acreditavam que a utilização da ventilação mecânica seria um ato de
crueldade e não um tratamento propriamente dito, que impediria a
falência definitiva do corpo do bebê. Caso se admitisse a utilização
da ventilação mecânica, o bebê seria mantido vivo, entretanto, per-
manentemente ligado a uma máquina, o que os pais queriam evitar
por acharem que o limite de toda a situação que seu filho enfrenta-
va era a possibilidade de poder manter-se respirando sozinho. O que
os pais defendiam, portanto, era o direito de o bebê morrer livre da
tortura, em outras palavras, o direito de morrer com dignidade, o que
foi possível graças à decisão favorável aos pais.44

Vale lembrar que nesse caso os pais foram os representantes
legais do bebê, pois sua vontade jamais seria conhecida, pois encon-
trar-se em estado degenerativo avançado e nem alcançaria idade
para poder se manifestar.45

Concordamos que o pedido de eutanásia deve ser apreciado com
prudência, tomando-se todas as precauções devidas, no sentido de
se obter o maior número de informações acerca da doença, para evi-
tar um erro de diagnóstico.
A ideia de morte é, sem dúvida, resultado da crença de cada

um, da concepção que se tem do mundo, da cultura e do modo
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de vida. Portanto, não se pode deixar a critério de um médico essa
decisão, e sim ao próprio paciente ou, quando muito, a, seus fami-
liares, quando aquele estiver impossibilitado de decidir.46

Isso seria o mesmo que dizer que o médico não pode se deixar
levar pelo desânimo do paciente ou da família, e deve  sempre ten-
tar salvar a vida do paciente. Cabe ao médico o dever de tentar
convencer o enfermo a pensar de modo diverso, isto é, pela vida.
“Em verdade quando discutimos o direito de morrer, questionamos
o direito do doente terminal de ser ouvido, fazendo com que sua
dignidade como pessoa humana seja respeitada”.47

Entendemos, pois, que viver dignamente significa ter direito à
vida e ter direito à uma morte digna. 

PRINCÍPIOS DE VALORIZAÇÃO MORAL DA EUTANÁSIA

A linha tênue entre a vida e a morte esbarra também em ques-
tões religiosas e morais, por isso a eutanásia é tema de grandes
debates, além de ser revestida de muita polêmica, como vimos
até aqui.
A liberdade de crença (CR, art. 5º, VI)48 – ou descrença – pres-

supõe o princípio básico do estado democrático de direito. Assim,
todas as crenças devem ser respeitadas, e quanto a isso não há qual-
quer discussão. Mas não podemos deixar de dizer que a maior rival
do tema eutanásia é a religião, que prega, desde seus primórdios,
o seguinte mandamento: “não matarás”. 
Como vimos, contudo, a frase toma outro sentido diante de

casos concretos, onde alguém clama desesperadamente para que a
deixem morrer, para interromper seu sofrimento. A posição do
Vaticano é esta:

... é necessário declarar uma vez mais, com toda a firmeza,
que nada ou ninguém pode autorizar a que se dê a morte 
a um ser humano inocente seja ele feto ou embrião, criança
ou adulto, velho, doente incurável ou agonizante. E também 
a ninguém é permitido requerer este gesto homicida para si
ou para outro confiado à sua responsabilidade, nem sequer
consenti-lo explícita ou implicitamente. Não há autoridade
alguma que o possa legitimamente impor ou permitir. Trata-se,
com efeito, de uma violação da lei divina, de uma ofensa à
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dignidade da pessoa humana, de um crime contra a vida e 
de um atentado contra a humanidade.49

Não há dúvida de que a religião, a Igreja, direciona os caminhos
da sociedade há milhares de anos, de maneira tal que seus valores
estão incutidos nos valores das pessoas. Este aspecto associado à
escassa provisão legal que aborde o tema, faz com que a matéria seja
deixada de lado, aguardando-se o caso concreto em vez de se desen-
volver soluções práticas que desenrolem a problemática.
Vários membros da Igreja católica-romana, padres e fiéis, têm-

se pronunciado em favor da eutanásia ou da chamada morte piedosa
dos doentes terminais. O padre Mário Marcelo declarou: 

se você for desligar os aparelhos, desde que não seja uma ação
direta para provocar a morte da pessoa, também não há
nenhum problema ético ou moral nisto. É um prolongamento
do momento da morte, ou seja, a morte é iminente, vai
acontecer. E o que acontece? A pessoa é ligada aos aparelhos,
sendo prolongado o momento da morte. Você não está
prolongando a vida, mas o momento da morte. Então, ao se
desligar o aparelho, a eutanásia não está sendo provocada,
porque a morte iria acontecer do mesmo jeito, mas não
aconteceu ao se manter a pessoa na aparelhagem. (...) Não 
há problema, tanto em manter o paciente ligado ao aparelho,
como desligá-lo, porque você não está antecipando o momento
da morte, mas permitindo que ela morra.50

Já Baptista Villela defende a greve de fome como uma forma
de manifestação ideológica da pessoa, que tem de ser respeitada.
Para esse autor, aquele que inicia uma greve de fome está cons-
ciente de que pode vir a morrer e aceita essa consequência, se for
necessária, a fim de que seu ideal seja preservado.51

A nosso ver, é mais acertada a corrente defensora da pessoa livre
e autônoma, que pode renunciar a todo direito, inclusive à vida,
desde que se comprove que sua escolha é voluntária e resulta de
informações completas e detalhadas acerca da questão.
Não estamos defendendo, aqui, de modo leviano, que toda e qual-

quer forma de eutanásia seja praticada, mas sim que a eutanásia seja
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admitida em circunstâncias específicas, em condições restritas, pre-
viamente estabelecidas e quando solicitada pelo paciente, com o
objetivo de desvencilhar-se de uma situação insustentável.

REGIME LEGAL DA EUTANÁSIA NO BRASIL
A eutanásia no Brasil é crime. Embora o Código Penal não tipifique
tal conduta, sua prática encontra impedimento legal no art. 121, isto
é, no homicídio doloso que, em face da motivação do agente, pode
ser alçado à condição de crime privilegiado, aplicando-se ao caso
redução de pena.52 Na opinião de Borges D’urso: “laborou com acer-
to o legislador penal, não facultando a possibilidade da eutanásia”.53

Cumpre, no entanto, uma ressalva. Não podemos confundir euta-
násia com verdadeiro direito de morrer, que constitui o suicídio. No
caso desse último, o sujeito do direito não pode ser punido, uma vez
que deixa de existir, enquanto  no caso da eutanásia, ainda quando
a pedido da vítima, seu autor é perfeitamente passível de punição.
Acreditamos que, além do aspecto legal, devam ser considerados

os aspectos moral, humanitário, religioso, médico, dentre outros.
Enquanto esses aspectos não forem levados em consideração no
momento de decidir ou não pela realização de alguma prática euta-
násica, a eutanásia não poderá ser vista com bons olhos pela
sociedade, e nem ser legalizada.
Visando dirimir dúvidas acerca da prática da eutanásia, no ano de

1987, a Associação Mundial de Medicina, emitiu o seguinte parecer:

A eutanásia, o ato de terminar deliberadamente com a vida de um
paciente, mesmo que a seu próprio pedido ou por solicitação de
seus parentes próximos, é um procedimento que contraria a ética,
não impedindo que o médico respeite a vontade do paciente de
aceitar que o processo da morte obedeça seu curso natural na fase
terminal da doença.54

Muitos códigos, dentre eles o brasileiro, ignoram oficialmente
a distinção entre os crimes de homicídio e auxílio ao suicídio e
prática da eutanásia.

No Brasil o art. 41 do novo Código de Ética Médica, veda
expressamente a prática da eutanásia ao proibir o médico de
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“abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu
representante legal”, sendo que, conforme parágrafo único de
indicado artigo (...) nos casos de doença incurável e terminal, 
deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis
sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou
obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.

Em contrapartida, existem países que não apenas defendem
como também regulamentam a prática da eutanásia. Na França,
por exemplo, existem grupos favoráveis, inclusive, à eutanásia pra-
ticada em crianças que nascem com malformação graves ou com
síndrome de Down. Particularmente entendemos que a eutanásia
não deva ser aplicada a estes casos, pois não existe uma definição
clara de padecimento da criança. Só o sofrimento e a impossibi-
lidade de cura poderiam justificar uma medida tão extrema, mas
eventualmente necessária, para manter a dignidade da pessoa,
como a eutanásia.

CONCLUSÃO
O tema abordado neste capítulo causa uma comoção muito grande
entre as partes envolvidas. A luta de instituições religiosas e sociais
com o objetivo de evitar a prática da eutanásia é, de certo modo, apre-
ciável. Não podemos, todavia, ignorar a autonomia do sujeito
enfermo, pois somente ele sabe a dimensão de sua dignidade.
A Constituição consagra o direito à vida, porém, nos casos em

que se admite a eutanásia, o indivíduo não é mais capaz de exer-
cer nenhum de seus direitos por conta própria, nem mesmo o de
desfrutar do próprio direito à vida em sua plenitude. Poderíamos
dizer que esse indivíduo já teve parte de seu direito à vida viola-
do: como falar em vida digna se  um indivíduo não pode exercer
seus direitos de cidadão e tem sua liberdade tolhida. Será que a
eutanásia não estaria ajudando o individuo a sentir-se livre e digno,
podendo optar pela não continuidade de seu sofrimento e conse-
quente sobrevivência?
Não podemos restringir o direito de cada pessoa de decidir

como direcionar sua própria vida, vida esta que não é mais exer-
cida em sua plenitude. Entendemos que intervenções médicas
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realizadas contra a vontade do paciente são um atentado contra sua
dignidade, pois a pessoa tem proteção jurídica de sua dignidade.
Para isso, é fundamental que possa exercer o direito de decidir
sobre os últimos momentos de sua vida.

PESQUISA DIREITO GV

197



PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

198

NOTAS

Agradecemos à Professora Dra. Débora Gozzo em reconhecimento1�

pelo grande incentivo que nos têm proporcionado no estudo da Bioética,
pelas revisões que culminaram na proposta deste artigo e participação com
indicações bibliográficas.

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 2. ed. Rio de Janeiro:2�

Forense, 1967, p. 642.

VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. São Paulo: Jurídica3�

Brasileira, 1999, p. 80

GARCIA, Iberê Anselmo. Aspectos médicos e jurídicos da eutanásia.4�

Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 15, n. 67, p. 272, jul./ago. 2007.

Idem, ibidem. p. 272.5�

DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998, 6�

p. 732.

“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor7�

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida 
a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto 
a um terço” (grifos dos autores).

PAGANELLI, Wilson. A eutanásia. Jus Navigandi, Teresina, ano 2, 8�

n. 21, nov. 1997. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=1861>. Acesso em: 24 mar. 2010.

NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida: aborto, eutanásia, pena9�

de morte, suicídio, violência/linchamento. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 44.

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer10�

dignamente: eutanásia, ortotanásia, consentimento informado, testamento
vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: SANTOS, Maria
Celeste Cordeiro Leite. (Org.) Biodireito: ciência da vida, os novos desafios. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 288. Aqui cumpre uma nota no sentido
de que esse tipo de eutanásia é, a nosso ver, homicídio puro, pois os que
defendem tal prática o fazem sob a justificativa de reduzir uma carga pesada
para a sociedade ao se ver livre de pessoas com deformidades físicas e
psíquicas graves. Pensar assim significa discriminar e eliminar pura e
cruelmente as pessoas que embora portadoras de alguma limitação podem
viver dignamente por seus próprios meios ou com ajuda de familiares.



PESQUISA DIREITO GV

199

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplantes de órgãos e11�

eutanásia: liberdade e responsabilidade: abordagem filosófica, religiosa e penal, limites
éticos e jurídicos da experimentação humana, responsabilidade penal dos médicos,
eutanásia, ortotanásia e distanásia, aborto eugênico e ética médica. São Paulo:
Saraiva, 1992, p. 210.

NOGUEIRA, Paulo Lúcio, op. cit., p. 45.12�

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Eutanásia, ortotanásia e13�

distanásia: breves considerações a partir do biodireito brasileiro. Jus
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 871, 21 nov. 2005. Disponível em:
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7571>. Acesso em: 3 abr. 2010.

GÓIS, Marília Mesquita. Ortotanásia, decisão polêmica: Diferença entre14�

eutanásia e ortotanásia. Ortotanásia uma morte digna. Disponível em:
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3734/Ortotanasia-decisao-
polemica>. Acesso em: 10 nov. 2009.

PESSINI, Leocir. A Bioética é um grito por dignidade humana.15�

Disponível em: <http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Entrevista&exibir=
integra&id=41>. Acesso em: 10 de novembro de 2009.

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer16�

dignamente: eutanásia, ortotanásia, consentimento informado, testamento
vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: SANTOS, Maria
Celeste Cordeiro Leite. (Org.) Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 289.

DINIZ, Maria Helena. Direito à morte digna: um desafio para o17�

século XXI. In: DINIZ, Maria Helena (coord.). Atualidades jurídicas. São
Paulo: Saraiva, 1999, p. 257.

DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998,18�

p. 204.

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. atual. Rio19�

de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 70.

KLOEPFER, Michael. Vida e dignidade da pessoa humana. In:20�

SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e
direito constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 158-159.

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 3. ed. São21�

Paulo: Atlas, 2000, p. 91.



PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

200

Assim é que o Código Penal tipifica como crimes contra a pessoa,22�

dentre outros: homicídio (artigo 121); induzimento, instigação ou auxílio a
suicídio (art. 122); infanticídio (art. 123); e aborto (art. 124), crimes esses
classificados como crimes contra a vida.

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união23�

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] a dignidade
da pessoa humana (grifos dos autores).

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. atual. 24�

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 71.

Idem, ibidem, p. 71.25�

O art. 23, inciso I do Código Penal afirma que “não há crime26�

quando o agente pratica o fato em estado de necessidade”. “Considera-se
em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-
se” em conformidade com art. 24 do Código Penal.

De acordo com o art. 23, inciso II do Código Penal afirma que “não27�

há crime quando o agente pratica o fato em legítima defesa”. “Entende-se
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”,
conforme determina o 25 do Código Penal.

No que concerne a este tema, veja MÖLLER, Letícia Ludwig.28�

Direito à morte com dignidade e autonomia: O direito à morte de pacientes
terminais e os princípios da dignidade e autonomia da vontade. Curitiba, Juruá
2007, em especial p. 24, em que a autora afirma: “Encarar a morte, saber
lidar com quem está morrendo, aceitar o fato da nossa própria
mortalidade: essas preocupações parecem sempre ter acompanhado o ser
humano, desde os antigos. A dificuldade de enfrentar a finitude humana,
aliada aos crescentes avanços tecnológicos no âmbito das ciências da saúde,
que propiciam tantos e tão variados tipos de intervenções, procedimentos 
e tratamentos, resulta em nossos dias numa tendência à prática da obstinação
terapêutica, de modo a evitar ou adiar a morte – nossa grande inimiga –
ao máximo”. 

DINIZ, Maria Helena. Direito à morte digna: um desafio para o29�

século XXI. In: DINIZ, Maria Helena. (Coord.) Atualidades jurídicas. São
Paulo: Saraiva, 1999, p. 250.



PESQUISA DIREITO GV

201

Idem, ibidem, p. 252.30�

COELHO, Milton Schmitt. Eutanásia: uma análise a partir de31�

princípios éticos e constitucionais. Jus Navigandi, Teresina, ano 5. n. 51, 
out. 2001. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2421.
Acesso em: 1 de março 2010.

COELHO, Milton Schmitt. Eutanásia: uma análise a partir de32�

princípios éticos e constitucionais. Jus Navigandi, Teresina, ano 5. n. 51, out.
2001. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2421.
Acesso em: 1 de março 2010.

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer33�

dignamente: eutanásia, ortotanásia, consentimento informado, testamento
vital, análise constitucional e penal e direito comparado. In: SANTOS, Maria
Celeste Cordeiro Leite. (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 295-296.

GARCIA, Iberê Anselmo. Aspectos médicos e jurídicos da eutanásia.34�

Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 15, n. 67, p. 274, jul./ago. 2007.

D’urso, Luiz Flávio Borges. A eutanásia no direito brasileiro. Justilex.35�

Brasília. Ano 4, n. 42, p. 54, jun. 2005.

GOLDIM, José Roberto. Caso Terri Schiavo: retirada de36�

tratamento. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/terri.htm>.
Acesso em: 25 out. 2009. A norte-americana Terri Schiavo sofreu uma
parada cardíaca e teve parte de seu cérebro necrosado por falta de
oxigênio. Com o fim de garantir-lhe a sobrevivência os médicos
introduziram um tubo gástrico em seu organismo, por onde recebia água
e alimentação. O diagnóstico, porém, era de irreversibilidade. Seu marido
decidiu por fim a este sofrimento e obteve autorização judicial para
retirar o equipamento que a mantinha viva há mais de 15 anos. O
desligamento ocorreu em 18 de março de 2005. A partir daí iniciou-se
um profundo debate judicial, social e político. Morreu 13 dias após de
inanição num hospital da Flórida.

VALLS, Álvaro L. M. Repensando a vida e a morte do ponto de vista37�

filosófico. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/morteamv.htm>.
Acesso em: 25 out. 2009.

Nesse sentido, ver matéria Hospital japonês admite ter desligado aparelhos38�

de sete pacientes, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/
mundo/ult94u94038.shtml>. Acesso em: 25 out. 2009.



PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

202

“Diz-nos a Medicina porém que a pessoa está morta, quando funções39�

cerebrais cessam. Pode prolongar-se o estado de vida aparente, ligando a
pessoa a uma máquina; pode acontecer até que se desligue a máquina e esse
estado se prolongue ainda. Mas se é apenas vida aparente, não há pessoa viva”
(grifos dos autores). ASCENSÃO, José de Oliveira. A terminalidade da vida.
In: MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig. (Org.) Bioética e
responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 425.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss40�

da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 457.

“Cumpre observar que não nos parece caracterizar eutanásia a41�

consumação da morte pelo desligamento de aparelhos que, artificialmente,
mantenham vivo o paciente, já clinicamente morto. Pois, em verdade, a vida
já não existia mais, senão vegetação mecânica”. 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed.42�

rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 203.

Idem, ibidem, p. 197.43�

DINIZ, Débora. Quando a morte é um ato de cuidado: obstinação44�

terapêutica em crianças. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n8/23.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2010.

Idem, ibidem.45�

Nesse sentido, nota n. 31.46�

VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. São Paulo: Jurídica47�

Brasileira: 1999, p. 92.

“É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo48�

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da
lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.”

SEPER, Franjo Card. Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé:49�

declaração sobre eutanásia. Disponível em:
<http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_co
n_cfaith_doc_19800505_euthanasia_po.html>. Acesso em: 15 nov. 2009.

Eutanásia, ortotanásia e distanásia. Qual a diferença? Disponível em:50�

<http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=272346 1>. Acesso em: 4
abr. 2010.



O novo código civil brasileiro e o direito à recusa de tratamento51�

médico. In: Atti del Congresso Internazinale Il nuovo códice civile del Brasile e il
sistema giuridico latinoamericano. Modena: Mucchi, 2003, p. 60-63.

Artigo 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.52�

Caso de diminuição de pena. § 1º Se o agente comete o crime impelido 
por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou juiz pode
reduzir a pena de um sexto a um terço.

D’urso, Luiz Flávio Borges. A eutanásia no direito Brasileiro. Justilex.53�

Brasília. Ano 4, n. 42, (jun. 2005), p. 54.

Disponível em: <http://translate.google.com.br/translate?hl=pt-54�

BR&langpair=en|pt&u=http://www.worldrtd.net/node/710&prev=/translate_
s%3Fhl%3DptBR%26q%3Dassocia%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bmundial%
2Bde%2Bmedicina%2B1987%2Beutan%25C3%25A1sia%26tq%3Dworld%2Bass
ociation%2Bof%2Bmedical%2Beuthanasia%2B1987%26sl%3Dpt%26tl%3Den>.
Acesso em: 20 out. 2009.

PESQUISA DIREITO GV

203



BIBLIOGRAFIA

ASCENSÃO, José de Oliveira. A terminalidade da vida. In: Judith Martins
Costa; Letícia Ludwig Möller. (Org.) Bioética e responsabilidade.Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 423-445.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2000.
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. e atual. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2008.
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente:
eutanásia, ortotanáisa, consentimento informado, testamento vital, análise
constitucional e penal e direito comparado. In: Maria Celeste Cordeiro Leite
Santos. (Org.). Biodireito: Ciência da vida, os novos desafios. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2001, p. 283-305.
_____. Eutanásia, ortotanásia e distanásia: breves considerações a partir do
biodireito brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 871, 21 nov. 2005.
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7571>.
Acesso em: 3 abr. 2010.
COELHO, Milton Schmitt. Eutanásia: uma análise a partir de princípios éticos
e constitucionais. Jus Navigandi, Teresina, ano 5. n. 51, out. 2001. Disponível
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2421>. Acesso em: 1
mar. 2010.
DINIZ, Débora. Quando a morte é um ato de cuidado: obstinação terapêutica
em crianças. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v22n8/
23.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2010.
DINIZ, Maria Helena. Direito à morte digna: um desafio para o século XXI.
In: Maria Helena Diniz. (Coord.) Atualidades jurídicas. São Paulo: Saraiva,
1999, p. 247-272.
______. Dicionário jurídico. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1998.
D’URSO, Luiz Flávio Borges. A eutanásia no direito brasileiro. Justilex.
Brasília. Ano 4, n. 42, p. 54, jun. 2005.
EFE. Hospital japonês admite ter desligado aparelhos de sete pacientes.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/
ult94u94038.shtml>. Acesso em: 16 mar. 2010.
FRANCO, Andrea Correa. LEISTER, Margareth Anne (Orient.). O direito a
morte digna na Constituição Federal. Osasco, 2005. 118 p. Dissertação [mestrado]
– Direito – Centro Universitário FIEO.
GARCIA, Iberê Anselmo. Aspectos médicos e jurídicos da eutanásia. Revista
Brasileira de Ciências Criminais. Ano 15, n. 67, p. 253-275, jul./ago. 2007.
GÓIS, Marília Mesquita. Ortotanásia, decisão polêmica: Diferença entre
eutanásia e ortotanásia. Ortotanásia uma morte digna. Disponível em:
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3734/Ortotanasia-decisao-
polemica>. Acesso em: 10 nov. 2009
GOLDIM, José Roberto. Caso Terri Schiavo: Retirada de Tratamento. Disponível
em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/terri.htm>. Acesso em: 25 out. 2009.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

204



HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
KLOEPFER, Michael. Vida e dignidade da pessoa humana. Trad. por Rita
Dostal Zanini. Revisão da tradução por Ingo Wolfgang Sarlet. In: Ingo
Wolfgang Sarlet. Dimensões da dignidade: Ensaios de filosofia do direito e direito
constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 153-184.
MARCELO, Mário. Eutanásia, ortotanásia e distanásia. Qual a diferença?
Disponível em: <http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=272346 1>.
Acesso em: 4 abr. 2010.
MÖLLER, Letícia Ludwig. Direito à morte com dignidade e autonomia: O direito
à morte de pacientes terminais e os princípios da dignidade e autonomia da vontade.
Curitiba: Juruá 2007.
MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida: Aborto, eutanásia, pena de morte,
suicídio, violência/linchamento. São Paulo: Saraiva, 1995.
PAGANELLI, Wilson. A eutanásia . Jus Navigandi, Teresina, ano 2, n. 21,
nov. 1997. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutr ina/
texto.asp?id=1861>. Acesso em: 24 mar. 2010.
PESSINI, Leocir. A Bioética é um grito por dignidade humana. Disponível em:
<http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Entrevista&exibir=integra&id=41>.
Acesso em: 10 nov. 2009.
SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. Transplantes de órgãos e eutanásia:
Liberdade e responsabilidade: abordagem filosófica, religiosa e penal, limites éticos
e jurídicos da experimentação humana, responsabilidade penal dos médicos,
eutanásia, ortotanásia e distanásia, aborto eugênico e ética médica. São Paulo:
Saraiva, 1992.
SEPER, Franjo Card. Sagrada congregação para a doutrina da fé: declaração
sobre eutanásia. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanas
ia_po.html>. Acesso em: 15 nov. 2009.
SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. v. II, 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1967.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. rev. e atual.
São Paulo: Malheiros, 2008.
VALLS, Álvaro L. M. Repensando a vida e a morte do ponto de vista
filosófico. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioetica/morteamv.htm>.
Acesso em: 25 out. 2009.
VIEIRA, Tereza Rodrigues. Bioética e direito. São Paulo: Jurídica Brasileira:
1999. p.79/92
VILLELA, João Baptista. O novo código civil brasileiro e o direito à recusa
de tratamento médico. In: Atti Del Congresso Internazinale “Il Nuovo Códice
Civile del Brasile e il Sistema Giuridico Latinoamericano. Modena: Mucchi, 2003.

PESQUISA DIREITO GV

205



CAPÍTULO 10
PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO DE EMBRIÕES
HUMANOS FERTILIZADOS IN VITRO: COLISÃO DE
DIREITOS OU PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS À LUZ DO
PRONUNCIAMENTO DO STF
Fábio Amadeu Martins Perroni

O avanço das biotecnologias possibilitou ao ser humano interferir
diretamente em processos evolutivos das espécies vivas até então
conduzidos por forças do acaso e da seleção natural. O progresso
técnico e científico nas áreas da biologia e da genética permitiu o
desenvolvimento de reprodução humana por meio de fertilização
in vitro, que prescinde do encontro sexual, pois a fecundação dos
gametas (óvulo e sêmen) e a concepção do embrião ocorrem em
laboratório. No entanto, embora ainda careça de lei específica para
tratar de questões extremamente complexas, inimagináveis até
meados do século 20, esse procedimento destinado a superar a
infertilidade conjugal, quando realizado com êxito para obtenção
da gravidez, gera embriões excedentes que são congelados.
O tema a ser desenvolvido, sem qualquer pretensão de esgotar

a problemática com a profundidade que lhe é devida, por não
comportar sua exaustão neste capítulo conciso, volta-se ao estu-
do da utilização de células-tronco, para fins de pesquisa e terapia,
obtidas de embriões humanos produzidos mediante fertilização in
vitro não transferidos para o útero materno, à luz da Constituição
da República e das disposições ínsitas no art. 5º da Lei n.
11.105/2005, denominada “Lei de Biossegurança”.

Assim, neste capítulo, analisaremos os fundamentos normati-
vos e os argumentos interpretativos formulados no exame da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510-0/DF, julgada improce-
dente, por maioria e nos termos do voto do relator, vencidos
parcialmente, em diferentes extensões, por cinco dos onze minis-
tros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Para tanto,
investigaremos quais são os direitos fundamentais e os princípios
constitucionais incidentes no caso em estudo, e se há colisão entre
eles, de modo a identificar se os preceitos legais autorizadores das
pesquisas com células-tronco embrionárias estão em harmonia
com a Constituição Federal.
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De pronto, anote-se tratar de tema que suscita reflexões sobre
questões extremamente relevantes de implicações ético-jurídicas,
notadamente no que diz respeito aos debates sobre o início da
vida, o começo da personalidade jurídica e a natureza jurídica do
embrião fertilizado in vitro não transferido para o útero materno
e seu destino. Revela-se também, prima facie, acirradas discussões
sobre o direito à vida (art. 5º, caput, CF), a dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, CF), o direito à saúde (art. 6º, 196 e 197, CF),
à autonomia privada e ao planejamento familiar (art. 226, § 7º,
CF), e o direito à livre expressão da atividade científica (art. 5º,
IX, e 218, CF), e o dever do Poder Público de preservar a diver-
sidade e integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material gené-
tico (art. 225, II, CF). 

REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA E CÉLULAS-TRONCO OBTIDAS

A PARTIR DE EMBRIÕES FERTILIZADOS IN VITRO

A procriação ou reprodução humana assistida consiste na realiza-
ção do projeto parental por pessoas impedidas de obter filhos pelas
vias naturais, as quais utilizam técnicas de inseminação artificial e
fecundação in vitro homóloga ou heteróloga, isto é, com o mate-
rial genético,  (óvulo e sêmen) do casal, ou o de um deles com o
de terceiro estranho a eles, respectivamente.1

A Constituição da República não aborda expressamente o tema
da reprodução humana assistida, mas permite, nos termos da lei,
“a remoção de órgão, tecidos e substâncias humanas para fins de
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processa-
mento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo
tipo de comercialização” (art. 199, § 4º).
Pode-se afirmar ainda que a reprodução humana medicamen-

te assistida é uma atividade que encontra abrigo no direito ao
planejamento familiar, previsto no art. 226, § 7º, da Constituição,
regulamentado pela Lei n. 9.263/1996,2 que está fundamentado
nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais
e científicos para o exercício desse direito.
Atualmente, tanto a fecundação artificial homóloga quanto a

heteróloga são tratadas no art. 1.597 do Código Civil em vigor,
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mas apenas para fins de presunção de paternidade. Além dessas
normas temos também a Resolução n. 1.358, de 19 de novembro
de 1992, do Conselho Federal de Medicina sobre normas éticas
para a utilização das técnicas de reprodução assistida. Mais, recen-
temente foi aprovado o novo Código de Ética Médica por meio
da Resolução n. 1.931, do Conselho Federal de Medicina, que
contém alguns preceitos a respeito do tema. 
Nosso ordenamento jurídico ainda carece de lei específica

sobre tema de relevância tão premente, em face das implicações
éticas e jurídicas dessas técnicas e respectivas consequências, ape-
sar dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional.3

O desejo de ter filhos é uma aspiração legítima de todo ser
humano, inclusive daqueles que apresentam problemas de fertili-
dade e necessitam de tratamento médico por meio das várias
técnicas de reprodução assistida. A realização desse desejo, no
entanto, deve estar embasada no prévio consentimento informa-
do, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
paternidade responsável.
Álvaro Dias adverte que 

a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida
tem de ater-se ao respeito dos princípios jurídicos fundamentais
em matéria de proteção da família, filiação e direitos invioláveis
do homem, sendo de repudiar toda a operação de engenharia
genética que não seja benéfica para aquele que vai nascer”.4

As técnicas de reprodução humana artificial evoluíram rapida-
mente e exacerbaram os conflitos éticos e jurídicos que envolvem
médicos, pacientes, doadores e receptores de gametas e embriões,
notadamente no que diz respeito à procriação assistida extracor-
pórea cuja fecundação dos gametas ocorre in vitro.
A fertilização in vitro é um método de reprodução assistida que

permite a fecundação dos óvulos pelos espermatozoides em labo-
ratório, fora do corpo da mulher. Para tanto, são retirados diversos
óvulos que serão fecundados simultaneamente para evitar que ela
se submeta a sucessivos procedimentos de estimulação da ovulação
e aspiração folicular a cada tentativa de fecundação e desenvolvi-
mento dos embriões, pois alguns deles podem revelar-se inviáveis.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

208



Superada a fase de fecundação e desenvolvimento inicial, o embrião
é transferido para o útero a fim de continuar seu ciclo de for-
mação com a implantação no endométrio, fenômeno conhecido
pelo termo “nidação”.5 No entanto, esse procedimento destinado
a superar a infertilidade conjugal, quando realizado com êxito para
obtenção da gravidez, gera embriões excedentes não transferidos
ao útero materno, que são congelados. Daí veio a lume o art. 5º
da Lei 11.105/2005, que autoriza a pesquisa com células-tronco
obtidas desses embriões humanos produzidos mediante fertilização
in vitro.

PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS: 
JULGAMENTO DA ADIN N. 3.510-0/DF
Lemos Fonteles, o então Procurador-Geral da República, ingres-
sou com a ADIN n. 3.510/DF, insurgindo-se contra a íntegra do
art. 5º da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, in verbis:

Art. 5º - É permitida, para fins 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, atendidas as seguintes condições: I - sejam
embriões inviáveis; ou II - sejam embriões congelados há 3
(três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, 
já congelados na data da publicação desta Lei, depois de
completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de
congelamento. § 1º Em qualquer caso, é necessário o
consentimento dos genitores. § 2º Instituições de pesquisa e
serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-
tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos 
à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em
pesquisa. § 3º É vedada a comercialização do material biológico 
a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado
no art. 15 da Lei  9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

A tese central sustentada fundou-se na asserção de que “a vida
humana acontece na, e a partir da, fecundação”, daí o entendimen-
to de que os preceitos legais impugnados violam o direito à vida
consagrado no art. 5º, caput, e o princípio da dignidade humana
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enunciado como um dos fundamentos do Estado brasileiro no art.
1º, III, ambos da Constituição Federal. Vale dizer, aduziu-se na ini-
cial que vida há desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide
e, portanto, é imprescindível que se preserve sua inviolabilidade,
inclusive do embrião por ser um ente humano cuja vida e digni-
dade restariam violadas pela realização das pesquisas autorizadas
nos dispositivos legais impugnados.
O STF, por maioria de votos proferidos pelos ministros Carlos

Britto, Ellen Gracie, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Marco Auré-
lio e Celso de Mello, julgaram improcedente a ação por entenderem
que as pesquisas com células-tronco não violam o direito à vida,
tampouco a dignidade humana e, portanto, o art. 5º da Lei
11.105/2005 não merece reparos; vencidos parcialmente, em dife-
rentes extensões, os ministros Menezes Direito, Ricardo
Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes.
O voto condutor do relator, ministro Carlos Britto, encampado

pela maioria composta de seis ministros, bem externa os fundamen-
tos normativos de interpretação da decisão prevalente, os quais, em
síntese, foram reproduzidos na ementa do julgado, a saber:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. LEI DE BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO
EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI N. 11.105, DE 24 DE
MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANÇA). PESQUISAS
COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊN-
CIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA.
CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRON-
CO EMBRIONÁRIAS EM PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA
FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO
ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS CONFORMA-
DORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL A UMA VIDA
DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANE-
JAMENTO FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO
DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA
ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANÇA CONTROLES DES-
NECESSÁRIOS QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS
PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA VISADAS. IMPROCE-
DÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.
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I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A CONCEITUAÇÃO
JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS E
SEUS REFLEXOS NO CONTROLE DE CONSTITUCIONA-
LIDADE DA LEI DE BIOSSEGURANÇA. As “células-tronco
embrionárias” são células contidas num agrupamento de outras,
encontradiças em cada embrião humano de até 14 dias (outros
cientistas reduzem esse tempo para a fase de blastocisto, ocor-
rente em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo
feminino por um espermatozoide masculino). Embriões a que se
chega por efeito de manipulação humana em ambiente extracor-
póreo, porquanto produzidos laboratorialmente ou “in vitro”, e
não espontaneamente ou “in vida”. Não cabe ao Supremo Tribu-
nal Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica
é a mais promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e
aquela incidente sobre células-tronco embrionárias. A certeza
científico-tecnológica está em que um tipo de pesquisa não inva-
lida o outro, pois ambos são mutuamente complementares.
II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-
TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS TERAPÊUTICOS E
O CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A pesquisa cien-
tífica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e
traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam,
desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo con-
tingente populacional (ilustrativamente, atrofias espinhais
progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a late-
ral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor).
A escolha feita pela Lei de Biossegurança não significou um des-
prezo ou desapreço pelo embrião “in vitro”, porém uma mais
firme disposição para encurtar caminhos que possam levar à
superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um ordena-
mento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica “a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça” como valores supremos de uma sociedade mais
que tudo “fraterna”. O que já significa incorporar o advento do
constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir ver-
dadeira comunhão de vida ou vida social em clima de
transbordante solidariedade em benefício da saúde e contra
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eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza.
Contexto de solidária, compassiva ou fraternal legalidade que,
longe de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados
embriões in vitro, significa apreço e reverência a criaturas huma-
nas que sofrem e se desesperam. Inexistência de ofensas ao
direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa
com células-tronco embrionárias (inviáveis biologicamente ou
para os fins a que se destinam) significa a celebração solidária da
vida e alento aos que se acham à margem do exercício concre-
to e inalienável dos direitos à felicidade e do viver com dignidade
(Ministro Celso de Mello).
III - A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À
VIDA E OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS DO
EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal não dis-
põe sobre o início da vida humana ou o preciso instante em que
ela começa. Não faz de todo e qualquer estádio da vida huma-
na um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria
de uma concreta pessoa, porque nativiva (teoria “natalista”, em
contraposição às teorias “concepcionista” ou da “personalidade
condicional”). E quando se reporta a “direitos da pessoa huma-
na” e até dos “direitos e garantias individuais” como cláusula
pétrea está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa,
que se faz destinatário dos direitos fundamentais “à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, entre outros
direitos e garantias igualmente distinguidos com o timbre da fun-
damentalidade (como direito à saúde e ao planejamento
familiar). Mutismo constitucional hermeneuticamente significan-
te de transpasse de poder normativo para a legislação ordinária.
A potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meri-
tória o bastante para acobertá-la, infraconstitucionalmente,
contra tentativas levianas ou frívolas de obstar sua natural con-
tinuidade fisiológica. Mas as três realidades não se confundem:
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 possibili-
dades de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais
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o ser humano não tem factibilidade como projeto de vida autô-
noma e irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por
modo variado cada etapa do desenvolvimento biológico do ser
humano. Os momentos da vida humana anteriores ao nascimen-
to devem ser objeto de proteção pelo direito comum. O embrião
pré-implanto é um bem a ser protegido, mas não uma pessoa no
sentido biográfico a que se refere a Constituição.
IV - AS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO NÃO
CARACTERIZAM ABORTO. MATÉRIA ESTRANHA À PRE-
SENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. É
constitucional a proposição de que toda gestação humana prin-
cipia com um embrião igualmente humano, claro, mas nem todo
embrião humano desencadeia uma gestação igualmente huma-
na, em se tratando de experimento in vitro. Situação em que
deixam de coincidir concepção e nascituro, pelo menos enquan-
to o ovócito (óvulo já fecundado) não for introduzido no colo
do útero feminino. O modo de irromper em laboratório e per-
manecer confinado in vitro é, para o embrião, insuscetível de
progressão reprodutiva. Isto sem prejuízo do reconhecimento de
que o zigoto assim extracorporalmente produzido e também
extracorporalmente cultivado e armazenado é entidade embrio-
nária do ser humano. Não, porém, ser humano em estado de
embrião. A Lei de Biossegurança não veicula autorização para
extirpar do corpo feminino esse ou aquele embrião. Eliminar ou
desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho do endométrio,
ou nele já fixado. Não se cuida de interromper gravidez huma-
na, pois dela aqui não se pode cogitar. A “controvérsia
constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com
o problema do aborto” (Ministro Celso de Mello).
V - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA
VONTADE, AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E À MATER-
NIDADE. A decisão por uma descendência ou filiação exprime
um tipo de autonomia de vontade individual que a própria Cons-
tituição rotula como “direito ao planejamento familiar”,
fundamentado este nos princípios igualmente constitucionais da
“dignidade da pessoa humana” e da “paternidade responsável”.
A conjugação constitucional da laicidade do Estado e do prima-
do da autonomia da vontade privada, nas palavras do Ministro
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Joaquim Barbosa. A opção do casal por um processo “in vitro” de
fecundação artificial de óvulos é implícito direito de idêntica
matriz constitucional, sem acarretar para esse casal o dever jurí-
dico do aproveitamento reprodutivo de todos os embriões
eventualmente formados que se revelem geneticamente viáveis.
O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana opera
por modo binário, o que propicia a base constitucional para um
casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que
incluam a fertilização artificial ou “in vitro”. De uma parte, para
aquinhoar o casal com o direito público subjetivo à “liberdade”
(preâmbulo da Constituição e seu art. 5º), aqui entendida como
autonomia de vontade. De outra banda, para contemplar os por-
vindouros componentes da unidade familiar, se por eles optar o
casal, com planejadas condições de bem-estar e assistência físi-
co-afetiva (art. 226 da CF). Mais exatamente, planejamento
familiar que, “fruto da livre decisão do casal”, é “fundado nos
princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade res-
ponsável” (§ 7º desse emblemático artigo constitucional de n.
226). O recurso a processos de fertilização artificial não impli-
ca o dever da tentativa de nidação no corpo da mulher de todos
os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever (inciso II do
art. 5º da CF), porque incompatível com o próprio instituto do
“planejamento familiar” na citada perspectiva da “paternidade
responsável”. Imposição, além do mais, que implicaria tratar o
gênero feminino por modo desumano ou degradante, em con-
trapasso ao direito fundamental que se lê no inciso II do art. 5º
da Constituição. Para que ao embrião “in vitro” fosse reconheci-
do o pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o
direito a um útero. Proposição não autorizada pela Constituição.
VI - DIREITO À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO DIREI-
TO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA. O § 4º do art. 199 da
Constituição, versante sobre pesquisas com substâncias humanas
para fins terapêuticos, faz parte da seção normativa dedicada à
“SAÚDE” (Seção II do Capítulo II do Título VIII). Direito à
saúde, positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de
natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primei-
ro dos direitos constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo
constitucional de n. 194). Saúde que é “direito de todos e dever
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do Estado” (caput do art. 196 da Constituição), garantida median-
te ações e serviços de pronto qualificados como “de relevância
pública” (parte inicial do art. 197). A Lei de Biossegurança como
instrumento de encontro do direito à saúde com a própria Ciên-
cia. No caso, ciências médicas, biológicas e correlatas, diretamente
postas pela Constituição a serviço desse bem inestimável do indi-
víduo que é a sua própria higidez físico-mental.
VII - O DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO CIENTÍFICA E A LEI DE BIOSSEGURANÇA
COMO DENSIFICAÇÃO DESSA LIBERDADE. O termo
“ciência”, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo
dos direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art.
5º da CF). Liberdade de expressão que se afigura como clássico
direito constitucional-civil ou genuíno direito de personalidade.
Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até como
signo de vida coletiva civilizada. Tão qualificadora do indivíduo
e da sociedade é essa vocação para os misteres da Ciência que o
Magno Texto Federal abre todo um autonomizado capítulo para
prestigiá-la por modo superlativo (capítulo de n. IV do título
VIII). A regra de que “O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnoló-
gicas” (art. 218, caput) é de logo complementada com o preceito
(§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição de normas como
a constante do art. 5º da Lei de Biossegurança. A compatibiliza-
ção da liberdade de expressão científica com os deveres estatais
de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições
de vida para todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignida-
de da pessoa humana, a Constituição Federal dota o bloco
normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário
fundamento para dele afastar qualquer invalidade jurídica
(Ministra Cármen Lúcia).
VIII - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELAS E RESTRIÇÕES
IMPOSTAS PELA LEI DE BIOSSEGURANÇA NA CONDU-
ÇÃO DAS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO
EMBRIONÁRIAS. A Lei de Biossegurança caracteriza-se como
regração legal a salvo da mácula do açodamento, da insuficiência
protetiva ou do vício da arbitrariedade em matéria tão religiosa,
filosófica e eticamente sensível como a da biotecnologia na área
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da medicina e da genética humana. Trata-se de um conjunto nor-
mativo que parte do pressuposto da intrínseca dignidade de toda
forma de vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto. A
Lei de Biossegurança não conceitua as categorias mentais ou enti-
dades biomédicas a que se refere, mas nem por isso impede a
facilitada exegese dos seus textos, pois é de se presumir que recep-
cionou tais categorias e as que lhe são correlatas com o significado
que elas portam no âmbito das ciências médicas e biológicas.
IX - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afasta-se o uso da técnica
de “interpretação conforme” para a feitura de sentença de cará-
ter aditivo que tencione conferir à Lei de Biossegurança
exuberância regratória, ou restrições tendentes a inviabilizar as
pesquisas com células-tronco embrionárias. Inexistência dos
pressupostos para a aplicação da técnica da “interpretação con-
forme a Constituição”, porquanto a norma impugnada não
padece de polissemia ou de plurissignificatidade. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada totalmente improcedente.6

Frise-se que o relator, ministro Carlos Britto, qualificou a Lei de
Biossegurança como um perfeito e bem concatenado bloco norma-
tivo e ressaltou, em seu voto condutor, os preceitos constitucionais
que garantem a dignidade humana, o direito à vida, à saúde, ao pla-
nejamento familiar e à pesquisa científica, além de destacar o
espírito de sociedade fraternal preconizado pela Constituição Fede-
ral para defender a utilização de células-tronco embrionárias na
pesquisa para curar doenças, obrigação que deve ser garantida pelo
Estado. O ministro asseverou, ainda, que é preciso que o embrião
tenha sido implantado no útero humano para existir vida humana,
com participação ativa da futura mãe, e salientou que o embrião em
estágio inicial (zigoto) representa uma realidade distinta da pessoa
natural, porque ainda não tem cérebro formado. Acompanharam
integralmente o voto condutor os ministros Joaquim Barbosa, Marco
Aurélio, Celso de Mello, Ellen Gracie e Cármen Lúcia.
De outra parte, para cinco ministros, portanto a minoria da Corte,

comporta anotar que os ministros Menezes Direito, Ricardo Lewan-
dowski e Eros Grau pronunciaram-se pela parcial procedência da
ação, a pretexto de reconhecerem deficiência da lei impugnada de
modo a justificar interpretação conforme ou eficácia aditiva, pois
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entenderam que as pesquisas podem ser realizadas, mas somente se
os embriões ainda viáveis não forem destruídos para a retirada das
células-tronco, assim como fizeram várias outras ressalvas condicio-
nantes para a liberação dessas pesquisas. Os ministros Cezar Peluso e
Gilmar Mendes afirmaram a constitucionalidade da lei, mas salienta-
ram providencias no sentido de ser declarada pela Corte a necessidade
de que as pesquisas fossem rigorosamente fiscalizadas do ponto de
vista ético por um órgão central, no caso, a Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa, Conep.

NATUREZA JURÍDICA DO EMBRIÃO HUMANO E SUA UTILIZAÇÃO

PARA FINS DE PESQUISA E TERAPIA

Várias são as polêmicas que o tema sobre a utilização, para fins
de pesquisa e terapia, de células-tronco obtidas de embriões huma-
nos produzidos mediante fertilização in vitro, não transferidos para
o útero materno, gera no direito brasileiro como também sob o
enfoque do direito estrangeiro. Dentre elas há questões fundamen-
tais sobre o direito à vida e o respeito à dignidade humana;7 já no
que diz respeito à natureza jurídica desses embriões e ao destino
daqueles excedentes, além de suscitar relevantes debates sobre o
início da vida, há matérias que não encontram consenso jurídico
nem científico.
Há quem entenda que a vida humana acontece na fecundação

e a partir desse momento tem origem o zigoto, que deve ser tra-
tado com o mesmo respeito devido ao ser humano em sua
totalidade corporal e espiritual, sendo prevalente o direito à vida
e o princípio da dignidade da pessoa humana previstos na Cons-
tituição. Outros, segundo interpretação do art. 2º do Código Civil,
sustentam que a vida humana se inicia a partir da nidação e, por-
tanto, sem transferência do embrião fertilizado in vitro para o útero
materno ele não é pessoa nem nascituro. Há também o entendi-
mento no sentido de que a vida humana se inicia quando da
formação do sistema nervoso central, cujo dado fundamental é a
capacidade neurológica de sentir dor ou prazer, que ocorre por
volta do 14º dia após a fecundação, com a formação da denomi-
nada placa neural.8

Persiste a polêmica entre os adeptos das escolas concepcionista
e natalista acerca da situação jurídica do embrião fertilizado in vitro.9
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Em síntese, segundo a escola concepcionista, a vida tem início no
momento da fecundação, ou seja, a partir da fertilização do óvulo
pelo espermatozoide começa a existir um novo ser humano em
potencial diferente daqueles que lhe deram origem, com caracte-
rísticas genético-biológicas próprias, portanto, pessoa autônoma
assim considerada desde a concepção. Para a escola natalista o iní-
cio da personalidade humana está condicionado ao nascimento com
vida, não sendo pessoa o ser meramente concebido, sem individua-
lidade própria, mas mero detentor de expectativas de direitos.10

Ora, ainda não foram eliminados os problemas ético-jurídicos
que envolvem os embriões obtidos por fertilização in vitro, nota-
damente no que diz respeito à possibilidade, ou não, de serem
tratados como simples coisas, sendo pertinente transcrever as pon-
derações Konder Comparato:

Se todo ser humano deve ser havido, em qualquer lugar e
circunstância, como pessoa, e em razão disso protegido pela
ordem jurídica, a partir de que momento, precisamente, deve-se
reconhecer a existência de um homem? Desde a fecundação do
óvulo pelo esperma? A partir de duas semanas após a concepção,
como dispõe a lei britânica? Ou apenas pelo nascimento com
vida? No juízo da ética e do direito, o aborto intencional
equivale a um homicídio? 
O ser humano só começa a existir, como ente biologicamente
distinto do organismo de sua matriz, a partir do nascimento com
vida. Antes disso, ele é um projeto de ser humano. Nem por isso,
todavia, carece o embrião da dignidade inerente a essa condição.
Ele não é coisa, mas, para todos os efeitos, deve ser tido como uma
pessoa em potencial e, portanto, titular de direitos fundamentais, 
a começar pelo direito ao nascimento.11

Demais disso, comporta mencionar os ensinamentos de Loren-
zetti, à luz do ordenamento jurídico argentino, no que diz respeito,
no seu entender, a entes que não são pessoas nem coisas (o nasci-
turus, o cadáver e as partes do corpo), mas apresentam signos
característicos de humanidade, como os embriões, reconhecendo
a proibição de procedimentos experimentais, “salvo os que tenham
por finalidade o benefício do próprio embrião, ou os estudos que
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não o danem”.12 E mais, afirma o citado autor que ”é provável que
devamos definir uma terceira categoria de coisas com uma digni-
dade especial, mas o que nos interessa atualmente, e de maneira
prioritária, são os direitos e deveres que vão se criando em torno
destes novos entes, que são os que, em definitivo, darão no futu-
ro uma ideia do tipo de entes que o direito reconhecerá neles”. 
Percebe-se que ainda se está longe de um eventual consen-

so acerca do início da vida, bem como sobre a natureza jurídica
do embrião.13

Outras polêmicas envolvem os embriões excedentes da fertili-
zação in vitro não utilizados para fins de procriação humana e
mantidos congelados para eventual uso em pesquisas, ou não, os
quais não podem ser simplesmente destruídos ou descartados no
meio ambiente.14

ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS

FUNDAMENTAIS ENVOLVIDOS E EVENTUAL COLISÃO

O Supremo Tribunal Federal, dentro de sua competência de dar a
última palavra sobre quais direitos a Constituição protege, foi cha-
mado a decidir sobre a utilização de embriões humanos para fins
de pesquisa e terapia, de modo a delimitar o âmbito de proteção do
direito fundamental à vida e da dignidade humana, conforme o fez
no pronunciamento supraexpendido.
Como é cediço, o sistema de controle de constitucionalidade

no Brasil tem a função de implementar a efetiva proteção dos
direitos fundamentais, ou seja, no dizer de Cunha Ferraz, “pela
jurisdição constitucional os direitos fundamentais alcançam o mais
eficaz meio de proteção jurídica”.15

De fato, a Constituição da República proclama a inviolabilidade
do direito à vida (art. 5º, caput), mas não há no texto constitucional
qualquer conceito normativo de vida humana, nem qualquer defi-
nição acerca do termo inicial e do termo final da existência da pessoa
humana. Aliás, pertinente o consignado pelo ministro Carlos Britto,
na confirmação de seu voto, que, “nos trabalhos constituintes, houve
três propostas para se proteger o embrião, para se proteger o ser
humano desde a concepção”.
No entanto, não se pode olvidar o disposto no art. 4º, item 1, da

Convenção Americana de Direitos Humanos, também denominado
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Pacto de San José da Costa Rica, aprovado em 22 de novembro de
1969, in verbis: 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite a vida. Esse direito
deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

E mais, como bem ponderou o ministro o Lewandowski,

o referido diploma ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de
2002, ingressou no ordenamento jurídico pátrio não como
simples lei ordinária, mas como regra de caráter supralegal ou,
até mesmo, como norma dotada de dignidade constitucional,
segundo recente entendimento expressado por magistrados
desta Suprema Corte.   

De outra parte, com base na legislação infraconstitucional, verifi-
ca-se que o art. 2º do Código Civil de 2002 dispõe que a personalidade
civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas põe a salvo,
desde a concepção, os direitos do nascituro. Portanto, antes do nasci-
mento, perante o ordenamento jurídico pátrio, não há personalidade,
mas são ressalvados os direitos do nascituro que, se nascer com vida,
terá seus interesses protegidos desde o momento da concepção. 

Realmente, os conceitos de vida e pessoa reconhecidos aos
embriões, ou não, constituem dados necessários da quaestio iuris da
causa e, portanto, comportam depuração nos supremos limites
materiais do ordenamento constitucional. Porém, não obstante a
aludida menção de que a vida deve ser protegida desde a concep-
ção, bem ponderou a ministra Ellen Gracie em seu voto que não
há uma definição constitucional do momento inicial da vida huma-
na, nem é papel da Suprema Corte estabelecer conceito que já não
esteja explícita ou implicitamente plasmado na Constituição Fede-
ral, de modo responder o que nem mesmo os constituintes
originário e reformador propuseram-se a dar.

Quanto ao início da vida, contudo, força é convir que a maioria
dos ministros optou pela teoria de que é a partir da nidação o início
da vida humana e, portanto, não é pessoa o embrião fertilizado in vitro
sem transferência para o útero materno. Assim, assentaram o enten-
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dimento de inexistência de violação do direito à vida em razão da
autorização legal do uso de células-tronco embrionárias em pesqui-
sas científicas para fins terapêuticos. 
Com efeito, em que pese o respeito devido ao Pretório Excelso,

esse entendimento reducionista carece de respaldo no nosso ordena-
mento jurídico e ingressa no campo da metafísica, pois nenhuma
ciência do saber humano ainda conseguiu precisar com exatidão o iní-
cio da vida humana. Bem por isso, mas não com esteio na opinativa
negativa categórica de inexistência de vida do embrião fertilizado in
vitro, no atual estágio do conhecimento não se vislumbra real colisão
do direito fundamental à vida desse ente. 
Como a questão não permite determinar se há vida no embrião

humano fertilizado in vitro não transferido para o útero materno,
então importa saber se esse embrião deve ser tratado com digni-
dade, por força da dimensão constitucional da dignidade inerente
à humanidade, enquanto supremo valor ético e jurídico.
O embrião traz em si o patrimônio genético da humanidade e,

portanto, merece o reconhecimento e a garantia de específica tute-
la, dada sua dignidade própria de matriz da vida humana. “Seja o
embrião humano um projeto de vida ou uma pessoa, ele tem sua
dignidade e de qualquer modo merece respeito”.16

Realmente, não se coaduna com o pluralismo e a diversidade de
valores existentes nas sociedades democráticas uma conceituação
rígida a respeito da dignidade da pessoa humana, daí porque tal con-
ceito encontra-se, no dizer de Ingo, em “permanente processo de
reconstrução e desenvolvimento (...) reclama uma constante con-
cretização e delimitação pela práxis constitucional, tarefa cometida
a todos os órgãos estatais”; mais adianta o autor esclarece: 

ainda que se possa reconhecer a possibilidade de alguma
relativização da dignidade pessoal e, nesta linha, até mesmo de
eventuais restrições, não há como transigir no que diz respeito com
a preservação de um elemento nuclear intangível da dignidade, que
justamente (...) consiste na vedação de qualquer conduta que
importe em coisificação e instrumentalização do ser humano.17

No caso em estudo tem-se que há colisão real do próprio princí-
pio da dignidade humana (art. 1º, III), que deve amparar tanto o
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embrião fertilizado in vitro em sua dignidade própria de matriz da vida
humana, como as pessoas que necessitam de tratamento com células-
tronco embrionárias em busca de uma vida digna, na medida em que
a noção de vida digna encontra-se umbilicalmente relacionada com
a conceituação de dignidade humana. A ponderação levada a efeito
pelo Pretório Excelso desprezou qualquer indicativo de vida e dig-
nidade ao embrião, reconhecendo prevalente o direito à saúde (art.
6º, 196 e 197, CF), à autonomia privada e ao planejamento familiar
(art. 226, § 7º, CF), e o direito à livre expressão da atividade cientí-
fica (art. 5º, IX, e 218, CF). 
Tem-se que as noções desenvolvidas de planejamento familiar,

paternidade responsável, autonomia privada e liberdade de pesquisa
não servem para justificar um dos efeitos colaterais da fertilização in
vitro, que é a produção desmedida de embriões excedentes destina-
dos à pesquisa e ao descarte, a pretexto de que seria da contingência
do cultivo ou teste in vitro a produção de embriões em número supe-
rior à disposição do casal para aproveitá-los procriativamente, sem o
dever legal do casal quanto a esse aproveitamento. Criados os
embriões artificialmente dependem também de que algo seja feito,
por meio da intervenção médica e jurídica, para se evitar o congela-
mento perpétuo e o descarte, sendo imprescindível delimitar a
fertilização de óvulos por ciclo a ser implantados, pois não é licita a
fertilização in vitro para fins outros que não os da reprodução. 
Malgrado o respeito devido ao entendimento contrário, a lei

impugnada tratou com menosprezo e desapreço o ente embrioná-
rio; quanto à Suprema Corte, esta deixou de observar o disposto
no art. 225, inciso II, da Constituição da República, que incumbe
ao dever do Poder Público “preservar a diversidade e integridade
do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas
à pesquisa e manipulação de material genético”.
Frise-se que a Lei de Biossegurança dispõe no art. 5º sobre

a utilização, para fins de pesquisa e terapia, de células-tronco
embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por meio
de fertilização in vitro, e não utilizados no respectivo procedimen-
to, desde que sejam embriões inviáveis ou congelados há mais de
três anos, sendo necessário o consentimento dos genitores. E mais,
proíbe e tipifica, ainda, como crimes, as práticas de comercializa-
ção desse material biológico (art. 5º, § 3º), a engenharia genética
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em célula germinal humana (arts. 6º, III, e 25), e a clonagem
humana (arts. 6º, IV, e 26). O Decreto n. 5.591, de 22 de novem-
bro de 2005, que regulamenta a supramencionada lei contém
alguns dispositivos específicos referentes às pesquisas com células-
tronco embrionárias.18

Verifica-se que a Lei de Biossegurança e o referido decreto regu-
lamentar admitem, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de
embriões humanos inviáveis ou congelados há mais de três anos,
sobejados da fertilização in vitro. Todavia, não há qualquer previsão
acerca do limite máximo de embriões produzidos em cada repro-
dução assistida por meio da fertilização in vitro, mas tão somente em
relação àqueles que serão transferidos para a receptora, nunca supe-
riores a quatro, segundo dispõe a Resolução n. 1.358/92 do
Conselho Federal de Medicina. Aliás, anote-se que essa deficiência
da legislação foi sentida pelo Conselho Federal de Medicina, pos-
teriormente ao julgamento em estudo, quando da aprovação do
atual Código de Ética Médica (Resolução n. 1.931/2009), que dis-
pôs em seu art. 15, § 1º, o seguinte: “No caso de procriação
medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistemati-
camente à ocorrência de embriões supranumerários”.
Assim, tem-se presente a possibilidade de se produzir mais

embriões excedentes com o fito de destiná-los à pesquisa e à terapia,
ou quando não utilizados para tais fins, o risco de comprometimen-
to do seu potencial de desenvolvimento e de destruição ou descarte
no meio ambiente. 

O ideal seria impor a proibição da criação de embriões
excedentes, a exemplo da Áustria e da Alemanha, que vedam 
a fertilização in vitro de zigotos em número superior àquele
efetivamente comprometido com o processo de transferência 
ao útero materno, dentro do ciclo de tratamento.19

Portanto, premente é a regulamentação sobre a quantidade neces-
sária de óvulos fecundados para fazer frente aos eventuais insucessos
das tentativas de inseminação e, via de consequência, evitar a pro-
blemática referente ao destino dos embriões que tenham sobejado
ao êxito da inseminação, à luz do denominado “princípio da pre-
caução”,20 que norteia as condutas daqueles que atuam no campo
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da proteção do meio ambiente e da saúde pública, que encontram
abrigo nos arts. 196 e 225 da Constituição Federal. Seria preferí-
vel que ocorresse, em cada ciclo gestacional, menor quantidade de
fertilização de gametas e transferência para o útero, a fim de se evi-
tar uma ilícita interrupção indesejável e grande quantidade de
embriões excedentes.
Ademais, os critérios previstos no art. 3º do Decreto n. 5.591/2005

para definir embrião inviável como aquele que tem comprometido o
pleno desenvolvimento são questionáveis. A compreensão de invia-
bilidade do embrião deve fundar-se em anomalias incompatíveis com
a vida, mas não em eventual comprometimento de seu desenvolvi-
mento por deficiências psicofísicas, sob pena de sua utilização
caracterizar eugenia negativa.
Também gera perplexidade a escolha do legislador, sem maio-

res explicações plausíveis, por embriões congelados há mais de três
anos para fins de pesquisa. A respeito desse tema, pertinente é a
reflexão de Habermas:

Suponhamos que, com o uso de embriões exclusivamente para
pesquisa, se imponha uma prática que trate a proteção da vida
humana pré-pessoal como algo secundário em relação a “outros
objetivos” e mesmo em relação à perspectiva do desenvolvimento
de bens coletivos de grande importância (p.ex., novos métodos
de cura). A dessensibilização do nosso olhar em relação à
natureza, que caminharia de mão dadas com o fato de nos
habituarmos a tal prática, prepararia o caminho para uma eugenia
liberal (...) O olhar para um futuro possível da natureza humana
nos alerta sobre a necessidade de regulamentação que já se faz
sentir nos dias de hoje. Barreiras normativas no trato com
embriões produzem-se a partir da visão de uma comunidade
moral de pessoas, que rejeita os precursores de uma
autoinstrumentalização da espécie para – digamos, na extensa
preocupação ética da espécie consigo mesma – manter intacta
sua forma de vida, estruturada na comunicação.21

De outra parte, conforme anteriormente apontado, compete ao
Estado, à luz do art. 226, § 7º, da Constituição Federal propiciar
recursos educacionais e científicos para o exercício do direito ao
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planejamento familiar, que abriga a reprodução humana assistida.
Por sua vez, a Lei n. 9.263/96, que trata do planejamento familiar,
orienta-se “por ações preventivas e educacionais e pela garantia de
acesso igualitário a informações, meios, métodos, técnicas disponí-
veis para a regulação da fecundidade” (art. 4º), além de reconhecer
o dever do Estado em “promover condições e recursos informati-
vos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre
exercício do planejamento familiar” (art. 5º).
A Lei de Biossegurança e o referido decreto regulamentar tam-

bém falham no regramento do consentimento informado, exigido
sem maiores considerações de doadores de células-tronco embrio-
nárias para fins de pesquisa e terapia. No campo da fertilização
humana in vitro o consentimento informado é elemento indispen-
sável para atender aos princípios da liberdade e da autonomia
privada, sem os quais resta prejudicada a autodeterminação que se
confere a todos os indivíduos.
É fácil perceber que o art. 5º da Lei de Biossegurança foi inserido

em diploma que originalmente não se destinava a cuidar das pesqui-
sas com células-tronco embrionárias. A legislação é defeituosa por
insuficiência regratória, tanto assim o é por evidenciar a existência
de várias proposições legislativas sobre o tema reprodução assistida,
indicativo plausível e mais do que suficiente para demonstrar a neces-
sidade de regulamentação específica, que deverá preocupar-se com a
definição do estatuto do embrião fundado na dignidade humana e as
consequências do progresso das técnicas de manipulação relaciona-
das a esse setor da atividade médica e científica.
A Constituição Federal brasileira erigiu a dignidade da pessoa

humana como um dos princípios basilares do Estado Democrático de
Direito, de modo a assumir posição de destaque e servir como dire-
triz material para identificação de direitos expressos ou implícitos
sediados na Carta Magna. Assim, em sede de eventual colisão entre a
dignidade humana e um direito fundamental, “o princípio da digni-
dade da pessoa humana acaba por justificar a imposição de restrições
a outros bens constitucionalmente protegidos, ainda que se cuide de
normas de cunho jusfundamental”,22 tudo a exigir do julgador juízo
de ponderação, razoabilidade e proporcionalidade. 
Por tais motivos, tem-se que a lei deixou lacunas sobre as

regras específicas a serem respeitadas, de sorte que é premente a
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necessidade de se desenhar um modelo normativo e institucional
de parâmetros para as pesquisas e criação de órgãos e mecanis-
mos eficazes de controle e fiscalização, o que, aliás, desencadeou
o acalorado debate que se seguiu quando do julgamento da ADI
n. 3.510/DF, tendo em vista o reconhecimento da minoria dos jul-
gadores acerca das deficiências da lei e do decreto regulamentar
para justificarem interpretação conforme ou eficácia aditiva. 
A toda evidência, o julgamento do caso em estudo não compor-

tava interpretação conforme ou eficácia aditiva, sob pena de assumir
a Suprema Corte o papel de legislador positivo. Reconhecido pelo
Tribunal a constitucionalidade das pesquisas com células-tronco
obtidas de embriões humanos produzidos mediante fertilização in
vitro, viável e admissível o uso da prerrogativa de modular a eficá-
cia temporal da decisão proferida, de modo a convocar o “legislador
para que, em determinado prazo, ultime medida legislativa adequa-
da aos parâmetros constitucionais”23 e, assim, garanta ao embrião a
dignidade que lhe é própria de matriz da vida humana, observado
o princípio da precaução e o disposto no art. 225, inciso II, da Cons-
tituição da República, que incumbe ao dever do Poder Público
“preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do
País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético”.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, apresentamos uma síntese da argumentação
expendida, para facilitar a compreensão e a relevância da matéria
tratada, a saber:
1. A utilização das técnicas de fertilização in vitro gera

embriões excedentes que são congelados e aproveitados para fins
de pesquisa e terapia, o que suscita debates sobre o início da vida,
a natureza jurídica desses entes e o começo da personalidade jurí-
dica, cujos temas não encontram mínimo consenso científico,
jurídico e filosófico.
2. Não há no texto constitucional qualquer conceito normati-

vo de vida humana, nem qualquer definição sobre os termos inicial
e final da existência da pessoa humana, mas o Pretório Excelso
optou pela teoria de que é a partir da nidação o início da vida
humana e, portanto, não é pessoa o embrião fertilizado in vitro sem
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transferência para o útero materno. Tal entendimento carece de
respaldo jurídico e ingressa no campo da metafísica, pois nenhu-
ma ciência ainda conseguiu precisar o início da vida humana. 
3. A quaestio iuris do caso em estudo não permite determinar

se há vida no embrião humano fertilizado in vitro não transferido
para o útero materno, então importa saber se esse embrião deve
ser tratado com dignidade, por força da dimensão constitucional
da dignidade inerente à humanidade, como supremo valor ético e
jurídico. O embrião traz em si o patrimônio genético da humani-
dade e, portanto, merece o reconhecimento e a garantia de
específica tutela, dada sua dignidade própria de matriz da vida
humana. O elemento nuclear intangível da dignidade consiste na
vedação de qualquer conduta que importe em coisificação e ins-
trumentalização do ser humano.
4. A ponderação levada a efeito pela Suprema Corte desprezou

qualquer indicativo de vida e dignidade ao embrião, reconhecen-
do prevalente o direito à saúde, a autonomia privada e o
planejamento familiar, o direito à livre expressão da atividade cien-
tífica. E mais, não levou em conta os efeitos colaterais da
fertilização in vitro, que é a produção desmedida de embriões exce-
dentes destinados à pesquisa e ao descarte, além de não observar
o disposto no art. 225, inciso II, da CF, que incumbe ao Poder
Público “preservar a diversidade e integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético”. 
5. A Lei de Biossegurança é defeituosa por insuficiência regra-

tória do ente embrionário. Não é licita a fertilização in vitro para
fins outros que não os da reprodução, sendo premente a regula-
mentação sobre a quantidade necessária de óvulos fecundados para
fazer frente aos eventuais insucessos das tentativas de insemina-
ção e, assim, evitar a problemática referente ao destino dos
embriões que tenham sobejado ao êxito da inseminação, à luz do
denominado “princípio da precaução”, que encontra abrigo nos
arts. 196 e 225 da Constituição Federal.
6. São questionáveis os critérios previstos no art. 3º do Decre-

to n. 5.591/2005 para definir embrião inviável como aquele que
tem comprometido o pleno desenvolvimento. A compreensão de
inviabilidade deve fundar-se em anomalias incompatíveis com a
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vida, mas não em eventual comprometimento de seu desenvolvi-
mento por deficiências psicofísicas, sob pena de sua utilização
caracterizar eugenia negativa. Também gera perplexidade a esco-
lha do legislador por embriões congelados há mais de três anos
para fins de pesquisa.
7. A legislação falha no regramento do consentimento informa-

do, que é elemento indispensável para atender aos princípios da
liberdade e da autonomia privada, sem o qual resta prejudicada a
autodeterminação que se confere a todos os indivíduos, no caso,
doadores e receptores de gametas e embriões humanos.
8. A Constituição Federal erigiu a dignidade da pessoa humana

como um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direi-
to, de modo a assumir posição de destaque e servir como diretriz
material para identificação de direitos expressos ou implícitos sedia-
dos na Carta Magna. Uma eventual colisão entre um direito
fundamental e o princípio da dignidade humana, este justifica impor
restrições a outros bens constitucionalmente protegidos. 
9. Os dispositivos legais impugnados deveriam atentar em defi-

nir um estatuto do embrião fertilizado in vitro fundado na dignidade
humana. Verifica-se a falta de um modelo normativo e institucional
de parâmetros para as pesquisas e criação de órgãos e mecanismos
eficazes de controle e fiscalização.
10. O julgamento da ADIN n. 3.510/DF não comportava inter-

pretação conforme ou eficácia aditiva, sob pena de assumir a
Suprema Corte o papel de legislador positivo. Reconhecido pelo
Tribunal a constitucionalidade das pesquisas com células-tronco
obtidas de embriões humanos produzidos mediante fertilização in
vitro, viável e admissível o uso da prerrogativa de modular a eficá-
cia temporal da decisão proferida, de modo a convocar o legislador
para que, em determinado prazo, ultime medida legislativa adequa-
da aos parâmetros constitucionais e, assim, garanta ao embrião a
dignidade que lhe é própria de matriz da vida humana.
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NOTAS

No dizer de Álvaro Villaça Azevedo, “a reprodução humana1�

assistida é a fecundação, com artificialidade médica, informada e
consentida por escrito, por meio de inseminação de gametas humanos,
com probabilidade de sucesso e sem risco grave de vida ou de saúde,
para o paciente e para seu futuro filho” (Ética, direito e reprodução humana
assistida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 145).

A Lei 9.263/96 veio regulamentar o direito ao planejamento2�

familiar, este entendido “como o conjunto de ações de regulação da
fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal” (art. 2º), bem
assim orientado “por ações preventivas e educacionais e pela garantia de
acesso igualitário a informações, meios, métodos, técnicas disponíveis para
a regulação da fecundidade” (art. 4º). Prevê, mais, o dever do Estado em
“promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e
científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar” 
(art. 5º). Versa, ainda, sobre as atividades de assistência à concepção por
meio de métodos e técnicas “cientificamente aceitos , que não coloquem
em risco a vida e a saúde das pessoas” (art. 9º). 

3.338/1997, 90/1999, 1.184/2003, 120/2003 e 4.686/2004.3�

DIAS, Álvaro. Procriação assistida e responsabilidade médica. Coimbra:4�

Coimbra, 1996, p.157.

BARROSO, Luís Roberto. Em Defesa da Vida Digna:5�

Constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com células-tronco
embrionárias. In: SARMENTO, Daniel e PIOVESAN, Flávia. (Coord.).
Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos
direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 244. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em:6�

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudência. Acesso em: 8 de junho 
de 2010.

Existe nas legislações estrangeiras uma diversidade de posturas éticas7�

e jurídicas no sentido de regulamentar a utilização das técnicas de
reprodução assistida. Sobre o assunto veja FERNANDES, Silvia da Cunha.
As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de sua regulamentação
jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 152-178. 

Sobre esse assunto veja BARROSO, Luís Roberto, op. cit., p. 248.  8�
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SIMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Belo Horizonte: Del9�

Rey, 1998, p.174-178. 

Anote-se o entendimento no sentido de que são “cinco as10�

principais doutrinas que tratam da consideração do início do ciclo vital
humano na atualidade, inseridas no contexto de duas grandes teorias: a
concepcionista e as genético-desenvolvimentistas. (...) As teorias genético-
desenvolvimentistas procuram condicionar o início da vida humana à
eleição de fases que cada qual considera mais ou menos importantes
durante o desenvolvimento embrionário. Assim, de acordo com o estágio
evolutivo do embrião surgem as teorias: do pré-embrião, da nidação do
ovo, da personalidade condicional e a natalista” (VASCONCELOS,
Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da
biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 37-48).

COMPARATO, Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São11�

Paulo: Saraiva, 2008, p. 32-33.

Lorenzetti, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo:12�

Revista dos Tribunais, 1998, p. 469.

Sobre a problemática relativa ao embrião veja BUSNELLI,13�

Francesco Donato. De quem é o corpo que nasce? Dogma jurídico da propriedade
à perspectiva bioética da responsabilidade. In: MARTINS-COSTA, Judith;
MÖLLER, Letícia Ludwig. (Org.). Bioética e responsabilidade. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, p. 347-359.

Sobre o destino dos embriões excedentes consulte-se FERNANDES,14�

Silvia da Cunha. As técnicas de reprodução humana assistida e a necessidade de sua
regulamentação jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 101-111.

CUNHA FERRAZ, Anna Candida da. Anotações sobre o controle de15�

constitucionalidade no Brasil e a proteção dos direitos fundamentais. Revista
Mestrado em Direito. Osasco: Edifieo, ano 4, n. 4, p. 24, 2004.

BERLINGUER, Giovanni e GARRAFA, Volnei. Trad. de. La merce16�

finale. Trad. Isabel Regina Augusto. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
1996, p. 203. 

SARLET, Wolfgang Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos17�

fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2001, p. 27-28, 138. 

Art. 3º, inciso XIII, e art. 63ss do Decreto n. 5.591/2005.18�



VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano19�

in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 27.

“O princípio da precaução surge como consequência da busca20�

pela proteção da saúde humana e do meio ambiente frente a certas
atividades caracterizadas pela incerteza científica a respeito das possíveis
consequências. Sua aplicação, que se desenvolveu em diversos campos,
também é de grande interesse para as biotecnologias” (ROMEO-
CASABONA, Carlos María. O desenvolvimento do direito em relação 
à biotecnologia. In: ROMEO-CASABONA, Carlos María; SÁ, Maria de
Fátima Freire de. (Coord.). Desafios jurídicos da biotecnologia. Belo
Horizonte: Mandamentos, 2007, p. 33.   

O futuro da natureza humana. São Paulo: Martins Fonte, 2004, p. 98-99.21�

SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 112.22�

“Importa, ainda, modulação dos efeitos temporais da declaração de23�

inconstitucionalidade a hipótese em que o órgão de jurisdição constitucional
julga a lei ainda constitucional, ou seja, transitoriamente tolerável. Esse tipo
de decisão implica solução intermediaria entre o vácuo normativo
decorrente da simples declaração de inconstitucionalidade e a manutenção
do diploma inconstitucional. O órgão julgador, em tais ocasiões, declara a lei
ainda constitucional e apela ao legislador para que, em determinado prazo,
ultime medida legislativa adequada aos parâmetros constitucionais (...)
Solução semelhante foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer a inconstitucionalidade de Lei do Município de Mira Estrela/SP”
(LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional. São
Paulo: Saraiva, 2006, p. 96-97).     
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CAPÍTULO 11
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA 
E XENOTRANSPLANTAÇÃO: 
USO DE ANIMAIS TRANSGÊNICOS
Giovana Meire Polarini

Neste capítulo oferecemos uma visão panorâmica, sob o aspecto
ético-jurídico, acerca dos transplantes de órgãos de animais trans-
gênicos em seres humanos para fins terapêuticos, um tema que gera
indagações pertinentes ao direito à vida como direito fundamental
e à observância do princípio da dignidade da pessoa humana atra-
vés da realização de xenotransplantes, sem que se perca de vista a
temática do bem-estar dos animais transgênicos e possíveis condu-
tas que levam à crueldade e provoquem sofrimentos desnecessários
nos animais, especialmente no abate para a retirada dos órgãos a
serem transplantados.
A partir da revisão bibliográfica, investigaremos essas questões

de forma a possibilitar um direcionamento jurídico para a prática
da engenharia genética.

A VIDA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

INÍCIO DA VIDA

O momento que marca o início da vida humana é uma questão muito
complexa, mas de fundamental relevância para a comunidade cientí-
fica, razão pela qual se debruçam estudiosos de todos os campos do
conhecimento, no afã de obter resposta para essa intrincada questão. 
Para o direito, o início da vida está relacionado ao começo da exis-

tência jurídica da pessoa humana, quando adquire personalidade e
capacidade de exercício, tornando-se sujeito de direitos e obrigações
nos atos da vida civil. 
Em nenhum momento o legislador pátrio se aventura em definir

o marco em que a vida humana se iniciaria, até mesmo porque essa
não é atribuição que lhe compete. O direito se socorre das lições das
ciências biológicas, que, por sua vez, nem sempre se mostram adequa-
das e acabam por gerar outros conflitos. 
Várias teorias foram desenvolvidas, considerando as diferen-

tes etapas do desenvolvimento embrionário humano, a partir da
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fusão das células sexuais, de tal sorte que merecem destaque pelo
rigor científico que apresentam: (1) a teoria concepcionista; (2)
a teoria natalista; (3) a teoria da nidação; e (4) a teoria do cór-
tex cerebral.
Os adeptos da teoria concepcionista1 entendem que a vida se ini-

cia na fecundação, ou seja, com a fusão dos gametas masculino e
feminino, de modo a originar outro ser, distinto, independente,
único e irrepetível, que carrega consigo a carga genética de seus
genitores. Essa teoria é a que mais simpatizantes congrega.
Segundo a teoria natalista,2 a vida humana se inicia a partir do

nascimento com vida. Isso não significa que o embrião e o nasci-
turo a tenha, pois são considerados “coisas”, na acepção jurídica do
termo, justificando-se, dessa forma, o abortamento, a eugenia, as
experiências com células-tronco embrionárias e outras práticas bio-
tecnológicas. Tanto um quanto o outro são portadores de mera
expectativa de vir a ter vida, ou, na lição de Salvo Venosa3 “a mera
possibilidade ou a simples esperança de se adquirir um direito”. 
A teoria da nidação considera o início da vida humana quando

o zigoto4 se fixa no endométrio,5 o que ocorre por volta do sexto
ou sétimo dia de gestação, pois somente dessa forma terá condições
de se desenvolver, vindo a se tornar pessoa.
Para os adeptos da teoria do córtex cerebral ou teoria dos rudi-

mentos do sistema nervoso central somente se pode falar em vida
humana quando o sistema nervoso central se formar completamen-
te, ainda que de modo bastante elementar, passando a emitir os
primeiros impulsos elétricos – esse é o momento em que o embrião
percebe certas sensações, mas ainda de forma inconsciente.6

Ao esmiuçar cada uma dessas teorias, quanto àquilo que propug-
nam, nós nos deparamos com subteorias delas originadas, cujos
pontos divergentes estão em pequenos aspectos pertinentes à seara
da embriologia, que não são relevantes no contexto deste capítulo,
razão pela qual serão desconsideradas.

VIDA COMO DIREITO E GARANTIA

O direito à vida e sua inviolabilidade é tido pelo Estado brasilei-
ro como um direito fundamental, amparado pelo art. 5º, caput, da
Constituição da República, que, por sua vez, está inserto no Títu-
lo II, que cuida dos Direitos e Garantias Individuais.
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Para Moraes,7

a Constituição Federal proclama, portanto, o direito à vida,
cabendo ao Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, sendo a
primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda
de se ter vida digna quanto à subsistência.

A vida, ainda, é tutelada constitucionalmente, de forma indi-
reta, em outros dispositivos que, a título de exemplo, podem ser
citados: art. 7º (direito de subsistência); arts. 194 a 196 (direito à
saúde); art. 203 (amparo ao idoso); art. 225 (meio ambiente eco-
logicamente equilibrado); art. 227 (proteção à criança e ao
adolescente), entre outros não menos importantes.
Dessa forma, o direito à vida é o mais importante de todos os

direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, por se
tratar de pré-requisito à existência dos demais direitos fundamen-
tais, eis que, sem vida, nada tem existência.

XENOTRANSPLANTAÇÃO
Xenotransplantação (ou xenotransplante) é uma palavra formada
pelo prefixo de origem grega ksénos,8 que significa aquilo que é
estranho a algo, estrangeiro, insólito, e transplante, que deriva da
expressão latina trans-plantare,9 plantar em outro lugar. Portanto,
semanticamente, tem-se que a xenotransplantação nada mais é do
que o transplante de órgãos sólidos, tecidos ou células entre espé-
cies animais distintas.
Para as ciências médicas e biológicas, a xenotransplantação é

uma técnica terapêutica, ainda em fase de experimentação, que
implica a transferência dos citados materiais orgânicos de um ani-
mal não racional para um ser humano. A Food and Drug
Administration, FDA10 acrescentou elementos à essa definição ao
entender a xenotransplantação como um

procedimento que envolve o transplante, implante ou inclusão
em humanos de células, tecidos ou órgãos de uma fonte não
humana, ou de fluídos do corpo humano, células, tecido ou
órgãos que teriam tido contato vivo exterior com células vivas,
tecido ou órgãos de animais.11



Bigam, Zhong, Levy e Grant12 definiram a xenotransplantação
como o transplante de órgãos ou tecidos entre diferentes espécies,
consubstanciando-se na transferência total do órgão concordante
(transplantes de espécies proximamente relacionados) ou discor-
dante (transplante entre espécies distantemente relacionadas).13

Diante das definições apresentadas, podemos considerar a xeno-
transplantação como uma modalidade de heterotransplante,14 em
que se transfere para o organismo humano um órgão, tecido, célu-
la ou fluído corporal de um animal (não humano), com o objetivo
de curar uma doença existente ou proporcionar uma sobrevida à
pessoa enquanto aguarda, em fila de espera, um o transplante entre
humanos, emergindo como uma alternativa à escassez de órgãos
para essa finalidade.

SÍNTESE HISTÓRICA

A xenotransplantação é uma técnica médico-cirúrgica que sem-
pre fascinou os cientistas, pois ela possibilita fundir substâncias
essencialmente animais com substâncias essencialmente humanas.
Um exemplo disso pode ser extraído da mitologia grega, ex vi,
Minotauro, Medusa, Hermes, entre outros.15

No século XVII, na França e na Inglaterra, foram realizadas as
primeiras experiências com xenotransplantação, claro, de forma
rudimentar se comparada com as que acontecem atualmente; eram
elas transfusões de sangue animal para seres humanos.16

No século 20, as primeiras tentativas de xenotransplantação
datam de 1902, quando se tentou substituir um rim humano por um
rim de origem suína em doente que sofria de insuficiência renal ter-
minal.17 Em 1906, o francês Mathieu Jaboulay transplantou em duas
mulheres diferentes rins de porco e fígado de cabra. Nenhuma das
pacientes sobreviveu. Em 1909, o norte-americano Donald Unger
realizou a transplantação de rim de macaco em uma pessoa; o
paciente sobreviveu dois dias, 18 o que foi um sucesso à época.  
Como tais experiências restaram infrutíferas do ponto de vista da

sobrevivência das pessoas transplantadas, as pesquisas em xenotrans-
plantação foram abandonadas por muitos anos, sendo retomadas
somente na década de 1950, quando foram desenvolvidas em labo-
ratório drogas com finalidade de inibir respostas imunológicas, ainda
que de forma gradual, observadas no curso da xenotransplantação.19
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Em 1964, Keith Reemtsma realizou a transplantação de rins de
macacos chimpanzés em seis pacientes, tendo como resultado uma
sobrevida por nove meses, de apenas um desses pacientes. Os
demais, apesar de apresentarem função renal imediata, desenvolve-
ram rejeição aguda e morreram de infecção. Nesse mesmo ano foi
realizada a primeira transplantação cardíaca entre um humano e um
macaco chimpanzé.20

Em 1982, nos Estados Unidos, Leonardo Bailey transplantou o
coração de um macaco babuíno em uma criança recém-nascida, que
sobreviveu 20 dias; esse caso que ficou conhecido como Baby Fae.21

Segundo Goldim,22 ainda que esse último não seja considerado o
primeiro caso de xenotransplantação bem-sucedido, sua notorieda-
de deve-se ao fato de que ele desencadeou inúmeras questões éticas,
tais como: a utilização de bebês em experimentos não terapêuticos,
já que o paciente não teria real benefício com o transplante; o sacri-
fício de um macaco babuíno, sem que o resultado justificasse o ato;
a validade do consentimento dado pelos pais da criança; e, por fim,
a invasão da privacidade da família e da criança, em razão exposi-
ção do caso pela imprensa.
Em 1993, o norte-americano Thomas Starzl realizou dois trans-

plantes de fígado de babuínos em mulheres, obtendo sobrevida de
26 e 70 dias, respectivamente. Exames médicos mostraram bom fun-
cionamento do órgão transplantado em ambos os casos.23

Os Estados Unidos foram o país que mais investiu recursos em
pesquisas e tecnologia para a realização de xenotransplantes. Ainda
que os experimentos ainda se encontrem em fase de testes, eles
despontam como uma técnica de sucesso, na medida em que per-
mitem ampliar o tratamento e o processo de cura de pessoas com
órgãos falidos ou em estado de falência. 

REFLEXÕES ÉTICAS SOBRE XENOTRANSPLANTAÇÃO

O panorama aqui apresentado nos leva a concluir que a xeno-
transplantação carrega uma série de questões éticas, filosóficas,
morais, religiosas, médicas e, principalmente, jurídicas, que devem
ser consideradas.  A implementação de uma técnica tão inusitada
levanta questões tanto para a sociedade como um todo como para
comunidade científica que exigem uma reflexão profunda acerca
dos princípios e valores que norteiam essa prática e as possíveis
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consequências, em médio e longo prazo, para as gerações do pre-
sente e do futuro.
Deve-se considerar a possibilidade de o homem, através dos

avanços da biotecnologia, intervir na ordem da natureza e da cria-
ção, uma clara alusão ao brocardo: “o homem brincando de ser
Deus”, desconhecendo os riscos e as consequências de seus atos.
Destaque-se também a possibilidade de instrumentalização ou
“coisificação” do ser humano,24 em total afronta à sua dignidade
e aos direitos fundamentais, tornando-se aquele um objeto desme-
dido de uso e lucro para a ciência.
Outra questão ética assaz relevante refere-se à utilização de

animais para melhorar ou garantir a sobrevivência e o bem-estar
do homem, preterindo-os face à existência humana, desrespeitan-
do uma das formas de vida reinante no planeta e interferindo no
equilíbrio natural das espécies. 
É importante considerar a validade do consentimento do pacien-

te que se submeterá à xenotransplantação, já que, na grande maioria
dos casos, por se encontrar em estágio terminal de uma doença,
pode ser instando a se submeter a uma técnica como de alto risco,
sem expectativas concretas de cura para salvar-se.
Indagamos também acerca dos procedimentos para seleção dos

pacientes à xenotransplantação, principalmente durante a fase de
experimentação. A estipulação de critérios de ordem médico-cirúr-
gico e sua observância são primordiais.25

Além dos fatos apontados, há o risco de transmissão de graves
enfermidades à pessoa transplantada,26 enfermidades que, em vir-
tude do atual estágio das pesquisas em xenotransplantação, podem
não ser conhecidas e, por conta disso, os riscos e consequências são
totalmente imprevistos e, portanto, são um perigo à saúde pública.
O mesmo raciocínio pode ser adotado com relação ao animal

doador, ou seja, pelo fato de receber genes humanos e, dessa forma,
ter modificada sua estrutura genética, o animal pode adquirir doen-
ças que até estão se manifestavam apenas em seres humanos, o que
colocaria em risco sua espécie e, possivelmente, a coletividade
humana do entorno.
Um aspecto pouco discutido pelos autores é o comportamen-

to da sociedade face ao xenotransplante e à pessoa receptora – se
esta se readaptará ao convívio comum, considerando sua “nova
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condição”, e se não será marginalizada por seus pares após rece-
ber órgão, tecido, células ou fluído animal.
Também se questiona em que medida a xenotransplantação cau-

saria um impacto na disposição da pessoa humana de doar seus
órgãos. Com a efetiva implantação e popularização dessa técnica, a
pessoa poderia se sentir desestimulada à doação e isso acarretaria
outro problema: a escassez de órgãos humanos para transplantes em
pessoas cuja prática da xenotransplantação seria inócua ou inviável.

As reflexões éticas são inesgotáveis e tem conduzido os estudio-
sos a diversos caminhos. Contudo, um ponto parece ser incontroverso:
a necessidade de leis que regulamentem a pesquisa e a implantação
dessa técnica, tanto no nível nacional quanto internacional. 

CONSENTIMENTO INFORMADO NA XENOTRANSPLANTAÇÃO

Em qualquer procedimento médico-cirúrgico, os riscos conhecidos
ou prováveis, controláveis ou incontroláveis, devem ser informados
aos pacientes, uma vez que todo tratamento pressupõe riscos e “hão
de ser aceitos voluntariamente pelo paciente, mediante seu consen-
timento; e para isso torna-se necessário uma informação prévia
adequada”.27 Destarte, 

os pacientes devem receber todas as informações relevantes tanto
acerca dos riscos médicos quanto das restrições da liberdade
pessoal e requer que os parceiros dos pacientes também sejam
informados e concordem com os riscos que estão assumindo.28

Consoante entendimento de Mazzoni e Tallacchini,29 deve-se
considerar 

o valor do consentimento de uma pessoa bem informada para
um procedimento cujas consequências individuais e coletivas
ainda são desconhecidas e os critérios de tomada de decisão em
conflitos entre os interesses da saúde individual e pública. 

No que tange ao consentimento informado especificamente
relacionado à xenotransplantação, ele apresenta algumas peculiari-
dades, por exemplo, a pessoa deve ser informada acerca do caráter
experimental, ainda que terapêutico, de que se reveste a técnica, os
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fatores que podem afetar a vida do receptor pós-transplante em
médio e a longo prazos, incluindo, aqueles que podem afetar a vida
privada (isolamentos prolongados, quarentenas, etc.), e a intimida-
de (impossibilidade de gerar descendentes, acompanhamento
médico periódico de suas relações sexuais, etc.).30

É importante, também, que o paciente receba informações ade-
quadas sobre o animal doador: o critério de seleção, a origem
genética, o modo da concepção, criação, alimentação, a forma
como foi abatido, a possibilidade de rejeição do órgão, de desen-
volver alguma enfermidade proveniente (ou não) do animal
doador, os riscos para si e para as pessoas que convivem com ele,
entre outros que sejam relevantes para a vida futura do doador.31

Como se percebe, o consentimento informado está umbilical-
mente vinculado ao princípio da informação nos moldes traçados
pelo direito consumeirista. Como nesse ramo do direito, a pessoa
candidata à xenotransplantação tem o direito de obter, de forma
detalhada e clara, em linguagem acessível e compatível com seu
desenvolvimento intelectivo, todas as informações necessárias, de
modo que ela própria tenha condições de decidir se, de fato, deve
aquiescer, ou não, com essa prática, que, embora seja terapêutica,
carrega riscos imprevisíveis.

XENOTRANSPLANTE: PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

O princípio da precaução não é algo inédito no ordenamento
nacional e, muito menos, no internacional. Existem registros desse
princípio no Charte de 1303, editado por Jean de Levis de Mira-
poix, para regulamentar a venda de carne naquela cidade.32 A
Declaração de Helsinque de 1964 (revisada em 1975, 1983, 1989
e 1999), nos arts. I.5 e I.733 foi um dos primeiros documentos no
mundo contemporâneo a prever  as pesquisas biomédicas. A Decla-
ração de Estocolmo de 1972,34 a Conferência do Mar do Norte
de 1987,35 o Tratado da União Europeia de 1992, art. 174.2,36 o
Conselho Nuffield de 1996, e o Boletim do Comitê sobre Ciên-
cia e Tecnologia do Conselho da Europa de 1998, também trataram
desse tema, sendo que os dois últimos resultaram na Recomenda-
ção n. 1399 de 1999. 
Em terras brasileiras, o princípio da precaução aparece previsto

no Princípio 15 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
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Desenvolvimento – Eco-92.37A partir de então, o princípio da pre-
caução extrapolou os limites do direito ambiental, de onde se
originou, e passou a integrar os diplomas legais dos diversos ramos
do direito.
Adota-se o princípio da precaução quando os riscos de dano que

poderiam advir são desconhecidos ou incertos, devido à ausência de
conclusões científicas. Segundo Ancona Lopes,38 o princípio da pre-
caução é aquele que trata das diretrizes e valores do sistema de
antecipação de riscos hipotéticos, coletivos ou individuais, que estão
a ameaçar a sociedade ou seus membros com danos graves e irre-
versíveis e sobre os quais não há certeza científica; esse princípio
exige a tomada de medidas drásticas e eficazes com o fito de ante-
cipar o risco suposto e possível, mesmo diante da incerteza.
O princípio da precaução aplica-se à xenotransplantação, na

medida em que as pesquisas realizadas até o momento não tiveram
o condão de comprovar, com segurança e certeza, os efeitos que essa
técnica poderia causar à pessoa transplantada e à sociedade, em
médio e longo prazos. O mesmo pode ser dito quanto o uso de ani-
mais transgênicos: não se sabe se esses animais poluirão o meio
ambiente, comprometerão a sobrevivência de sua espécie e a rela-
ção entre eles e a sociedade.
O princípio da precaução é uma consequência da busca pela

saúde e por um meio ambiente saudável face a determinadas ati-
vidades de risco, como é o caso da xenotransplantação que se
caracteriza pela incerteza científica acerca de suas potencias con-
sequências e aplicações.39

A nosso ver, a solução que se vislumbra parece ser a informação
ampla e irrestrita sobre xenotransplantação a toda a população: o
que é, como acontece, qual é sua finalidade, quais são os principais
riscos conhecidos e desconhecidos, sendo certo que, de certo modo,
estaremos implementando na prática o princípio da precaução. 

ANIMAIS TRANSGÊNICOS E XENOTRANSPLANTAÇÃO

A transgenia é uma técnica utilizada pela engenharia genética que
tem por finalidade modificar geneticamente um organismo original
criando outro, denominado de organismo geneticamente modifi-
cado, OGM, ou transgênico. A transgenia é um processo para a
produção de transgênicos.



Animais transgênicos são espécies de OGM que, por meio da
transgenia, tiveram sua estrutura genética modificada, a partir da
inoculação, em seu organismo, de genes de outra espécie animal,
diferente do animal receptor.
Para fins de xenotransplantação, inocula-se no animal genes

humanos, que passam a fazer parte de toda sua estrutura genético-
biológica, tornam-se imunologicamente compatíveis com os órgãos
humanos e, com isso, evita-se que os órgãos, células, tecidos e fluí-
dos corporais desses animais, ao serem introduzidos no corpo
humano, seja rejeitados, uma vez que não serão reconhecidos como
corpo estranho.

ANIMAIS UTILIZADOS NA XENOTRANSPLANTAÇÃO

Nos primeiros experimentos com xenotransplantes foram utilizados
ratos como animais produtores de células específicas, como aquelas
causadoras de um tipo de câncer cerebral (meduloblastoma), assim
como receptores de células humanas.40 Os pesquisadores, então, pas-
saram a usar coelhos, vacas, porcos, macacos (chimpanzés e babuínos),
cabras e ovelhas como animais doadores de órgãos.41

Originariamente, os estudiosos acreditavam que o animal mais
compatível para ser utilizado como doador seria o primata não
humano, ex vi, macacos (babuínos e chimpanzés), em razão da pro-
ximidade filogenética com o homem, para os pesquisadores isso
poderia impedir a rejeição dos órgãos transplantados.42

Os primeiros experimentos com esses animais, todavia, demons-
traram a incorreção dessa ideia, pois o uso dessas espécies de
macacos, ainda que caminhem de forma ereta e apresentem a dis-
posição interna de seus órgãos semelhante à do organismo humano,
ofereceria graves riscos de comprometimento da saúde pública, já
que, historicamente, algumas enfermidades (ex vi a aids, os vírus
ebola e o da hepatite), seriam, teoricamente, causadas por vírus
proveniente dos chimpanzés.43

Além disso, essas espécies animais possuem um reduzido núme-
ro de população, produzem um único descendente em cada
gestação, demandam alto custo de produção e criação em cativei-
ro, ensejando grandes cuidados para garantir sua sobrevivência.
Além disso há o fato de elas se assemelharem fisicamente ao homem
e encontrarem-se em risco de extinção, o que provocaria uma
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comoção pública, principalmente entre as sociedades protetoras de
animas, nacionais e internacionais.44

Apesar disso, os pesquisadores identificaram um aspecto positivo
no uso de macacos (babuínos e chimpanzés), em xenotransplanta-
ção: o fato de serem geneticamente próximos ao homem faz com
que possam ser usados para fins de transplantes de medula óssea,
uma vez que, nesse caso, não há necessidade de se abater o ani-
mal, como acontece nos casos de transplantes de alguns órgãos
(p.ex., coração).45

Dessa forma, os avanços nas pesquisas em xenotransplanta-
ção conduziram os pesquisadores a empreender esforços em
experimentos com outra espécie animal: os porcos; estes, a prin-
cípio, pareciam ser menos lesivos sob o ponto de vista ecológico,
pois não apresentam riscos de extinção e produzem vários descen-
dentes em uma única gestação. Ademais, os porcos têm baixo custo
de produção, podem ser criados em cativeiro e, ainda que cami-
nhem sob quatro patas e tenham os órgãos dispostos de maneira
diferente da do homem, mas possuem anatomia notadamente
semelhantes, e não há objeções de sociedades protetoras dos ani-
mais quanto ao seu abate, já que são naturalmente destinados à
alimentação.46

Apesar da distância genética do porco em relação ao homem
possibilitar a rejeição imunológica do órgão transplantado, o pro-
blema foi superado com a manipulação de animais transgênicos;
através dessa modificação foi possível a sobrevivência dos órgãos
transplantados pelo período de um mês.47

De acordo com o Documento della Pontifícia Accademia per la
Vita48 publicado pelo Vaticano, 

o uso da engenharia genética na produção de linhagens de
porcos transgênicos tem proporcionado o aumento considerável
no tempo de sobrevivência de um órgão de porco transplantado
em um primata não humano. 

Provavelmente, os experimentos com animais para fins de
xenotransplantação vão continuar. Certamente, outras espécies de
animais já estão na mira dos pesquisadores, e a sociedade, em
momento oportuno, terá notícias dos resultados. 
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REFLEXÕES ÉTICAS SOBRE O USO DE ANIMAIS TRANSGÊNICOS

NA XENOTRANSPLANTAÇÃO

A utilização de animais transgênicos na xenotransplantação levan-
ta uma série de discussões éticas, filosóficas, morais e jurídicas,
contrárias e favoráveis.
Indaga-se acerca de uma suposta “humanização” dos animais,

por conta da inoculação de genes humanos, transformando-os, sob
a óptica utilitarista, em um “depósito de órgãos”, colocando em
risco a variabilidade genética de sua espécie e infligindo-lhes sofri-
mentos desnecessários. Além disso, pairam incertezas quanto à
adaptabilidade do órgão xenotransplantado à fisiologia do corpo
humano em médio e longo prazos.49

O uso de animais geneticamente modificados também poderia
levar ao desequilíbrio do ecossistema, acarretando na extinção da
espécie, de seus predadores e a proliferação de outras que se
encontrariam em posições diversas na cadeia alimentar. Há tam-
bém riscos de transmissão de enfermidades graves ao ser humano,
enfermidades que podem ser conhecidas, previstas e, portanto,
controláveis, ou desconhecidas, imprevistas, causadores de verda-
deiras pandemias.
Não se pode perder de vista os riscos ao se introduzir espécies

geneticamente modificadas no meio ambiente natural, sua convivên-
cia com espécies naturais e o possível cruzamento entre ambas. 
Por fim, poderiam surgir litígios acerca do direito de patente

e de propriedade dos referidos animais transgênicos.50

Certamente, à medida que os experimentos avançarem e a xeno-
transplantação se tornar uma realidade, outros questionamento
éticos surgirão, especialmente por parte das sociedades protetoras
de animais.

QUESTÕES SOBRE O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS

Considera-se bem-estar dos animais as práticas que levam à manu-
tenção, à conservação, e à preservação da vida animal, do
ecossistema em que vivem, e à repressão a toda e qualquer condu-
ta (ação ou omissão) que possa acarretar sofrimentos desnecessários
aos animais.51

A Constituição da República, no art. 225, § 1º, VII,52 apresen-
ta disposições que asseguram a tutela ao bem-estar dos animais e
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vedam as práticas que submetam os animais à crueldade. Uma das
concepções aponta a crueldade como a insensibilidade que ense-
ja ter indiferença, ou até prazer, com o sofrimento alheio. A
Constituição da República, ao impedir que animais sejam alvo de
atos cruéis, supõe que esses animais tenham sua vida respeitada.
O texto constitucional não diz expressamente que os animais têm
direito à vida, mas é lógico interpretar que os animais a serem
protegidos da crueldade devem estar vivos e não mortos. A preser-
vação da vida do animal é uma tarefa constitucional do Poder
Público, e não se pode causar sua morte, sem uma justificativa explí-
cita e aceitável.53

No que tange a xenotransplantação, todo o procedimento deve
ser conduzido de forma a respeitar a vida animal e não permitir
que sofram atos de crueldades: a manipulação do animal para a
inoculação de genes humanos, os cuidados com sua alimentação,
criação, armazenagem, transporte, quarentenas, administração de
drogas, entre outros, devem seguir protocolos rígidos para não lhes
impingir crueldades desnecessárias.
Diante disso, alguns autores, como Isaias Santos, entendem que,

pelo fato de existir uma previsão legal tutelando a vida animal,
haveria uma “dignidade animal”.54 Contudo, parece que o termo
“dignidade” é mais adequado para qualificar a pessoa humana,
como sujeito de direito, sendo certo que os animais devem ter sua
vida respeitada, como se poderia falar em respeito a todas as for-
mas de vida existentes no planeta.

QUESTÕES NORMATIVAS E LEGAIS SOBRE XENOTRANSPLANTES

Os primeiros atos normativos que tiveram por escopo regulamen-
tar as xenotransplantações, tanto em nível de pesquisas quanto à
sua efetivação e implementação prática, surgiram nos Estados Uni-
dos e no Canadá.
A Health Canada – Therapeutic Products Programme e o Fede-

ral Register Departament of Health and Human Services dos
Estados Unidos, tem o escopo de orientar a investigação terapêu-
tica e utilização de xenotransplantes, os sucessos, as promessas e
os riscos, assim como as questões que envolvem saúde pública e
recomendações de processos para dirimir os riscos de transmissão
de agentes infecciosos para o ser humano e a coletividade.55
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No âmbito da Comunidade Europeia, a Recomendação n. 1399
de 29 de janeiro de 1999, do Conselho Europeu, estabelece a possi-
bilidade de se estabelecer uma moratória,56   ou seja, a não utilização
efetiva dessa prática até que pesquisas científicas possam fornecer um
alto grau de segurança e certeza sobre as implicações à saúde huma-
na e os reflexos a médio e longo prazo para a sociedade humana e
para a espécie animal manipulada para esta finalidade.
A Itália parece ser o país melhor estruturado em termos norma-

tivos. O Decreto Legislativo n. 116, de 27 de janeiro de 1992, prevê
que os animais destinados à xenotransplantação devem ser originá-
rios de colônias dedicadas a tal fim e mantidos em condições de
biossegurança, permanecer isolados por 15 dias antes de serem uti-
lizados, além disso não devem possuir doenças genéticas específicas
da espécie e, após o abate, devem ser necropsiados. Após a xeno-
transplantação, a pessoa será acompanhada clinicamente por 15
anos, para detectar o surgimento de patologias e a presença de retro-
vírus no sangue.57

O Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie,
de 19 de junho de 2000, fornece um amplo levantamento sobre os
problemas relativos à utilização de tecido animal em seres huma-
nos, apresentando conclusões negativas sobre o prosseguimento
com experimentos, especialmente devido à rejeição imunológica e
ao consentimento informado para o xenotransplante.58 Essa orien-
tação, contudo, ainda não está em vigor.
O aludido Documento della Pontifícia Accademia per la Vita tra-

duz o posicionamento da Igreja acerca da xenotransplantação. A
Igreja considera aceitável modificar geneticamente um animal para
melhorar a vida humana e suas condições, desde que não lhes acar-
rete sofrimentos sem razão, mas “proporcional à sua utilidade social”,
reconhece os benefícios potenciais da xenotransplantação e não con-
sidera eticamente aceitável, na atualidade, o risco de transmissão de
enfermidades graves procedentes de um animal.59

Na Espanha, o país com maior índice de doadores de órgãos
humanos por milhões de habitantes do mundo,60 o Informe da
Subcomissão de Xenotransplante da Comissão Permanente de
Transplantes do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de
Saúde aceita a inclusão dos aspectos éticos e psicossociais ligados
ao xenotransplante no programa geral de experimentação humana
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e animal.61 Já a Constituição da Suíça mostra uma extraordinária
sensibilidade em relação ao particular, ao outorgar reconhecimen-
to jurídico à “dignidade de todas as criaturas”.62

No Brasil, até o momento, não se tem notícias da existência
de experimentos com xenotransplantação, razão pela qual não
existe qualquer tipo de normativo específico que disciplinando-
a e/ou regulamentando-a, mas há regras genéricas que regulam
as pesquisas com seres humanos e podem ser usadas por analo-
gia a partir de uma interpretação extensiva.
O Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução n.

196 de 10 de outubro de 1996, nos termos do Decreto de Com-
petência de 12 de novembro de 1991, traz disposições de caráter
ético-normativo, que albergam quatro princípios fundamentais
–autonomia, não maleficência, beneficência e justiça e equidade
–, que visam a assegurar o respeito à comunidade científica, aos
sujeitos da pesquisa e ao Estado, ao consentimento informado e
esclarecido e a suspensão da pesquisa ao se constatar iminente
risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, como
forma de respeito à dignidade da pessoa humana.63

A Lei 11.105, de 14 de março de 2005, denominada Lei de
Biossegurança, não trás dispositivos específicos para regulamen-
tar a xenotransplantação, mas estabelece normas de segurança e
fiscalização de atividades envolvendo OGMs e seus derivados.
Essa lei, contudo, apresenta-se como o diploma normativo mais
adequado para regulamentar eventuais pesquisas nessa área, à
medida que pode ser interpretada de forma extensiva e aplicada
por analogia.

CONCLUSÃO
Não há como impedir o avanço da ciência na seara da xenotransplan-
tação, que, atualmente, é uma realidade concreta e caminha a passos
largos (e com muita altivez!), no sentido de ser uma alternativa à
escassez de órgãos humanos destinados à doação para transplantes,
sempre tendo em vista a preservação da vida, a dignidade da pessoa
humana e o respeito à vida animal.
Diante dessa realidade compete ao direito empreender esforços no

sentido de estabelecer os limites ético-jurídicos para que tais práti-
cas não firam os direitos da pessoa humana, principal sujeito desse tipo



de procedimento, e  não afetem os direitos dos animais utilizados
como fonte de órgãos, nos moldes tratados neste capítulo.
Sem esgotar o assunto, o que seria impensável, esperamos ter con-

tribuído para o debate jurídico e despertar à comunidade jurídica para
um tema muito importante para as futuras gerações.
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CAPÍTULO 12
RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES
DE S.A. ABERTA E O DESENVOLVIMENTO DO
MERCADO DE VALORES IMOBILIÁRIOS BRASILEIRO
Ana Carolina Rodrigues

Neste capítulo demonstraremos a relação entre um sistema de res-
ponsabilidade civil1 eficiente, no que tange a questões envolvendo
administradores de S.A. abertas,2 e o desenvolvimento do mercado
de valores mobiliários. Para tanto, este estudo terá como pano de
fundo a dialética entre Estado, no papel de regulador da responsabi-
lidade civil, e agentes privados, como destinatários dessa regulação. 

Um ponto que interessa aqui é a forma como Estado, de um lado,
e agentes privados, de outro, devem interagir para a construção de
uma regulação simultaneamente eficaz e eficiente.3 A crença na
necessidade de sinergia e cooperação entre o Estado e os agentes pri-
vados deriva, em grande medida, da análise da doutrina de direito e
desenvolvimento, e da própria evolução deste campo de estudos.4

O pensamento da doutrina de direito e desenvolvimento se
desdobra em, basicamente, três momentos, que recordaremos breve-
mente. O primeiro momento é identificado pela proposição de
modelos institucionais altamente interventores, nos quais o Estado
atua como protagonista da produção e dos processos econômi-
cos.5 Posteriormente, em face do declínio empírico experimentado
naquele ambiente de forte intervenção estatal, a doutrina de direito
e desenvolvimento migra suas atenções para outro modelo, antagô-
nico ao primeiro em suas premissas, o estatismo, que sai de plano junto
com a crença de que o Estado poderia ser um agente ativo no pro-
cesso econômico, para agora enxergar a majoritária atuação estatal
na economia como uma afronta ao desenvolvimento.6

O novo protagonista que emerge é justamente a iniciativa pri-
vada, que passa a ser o foco de atenção dos modelos propostos pela
escola de pensamento do direito e desenvolvimento. A ação esta-
tal ganha papel minimalista, servindo apenas para garantir ao
mercado seu livre funcionamento. É a essa dinâmica que o direito
se aplica: garantir direitos de propriedade, institucionalizar mode-
los regulatórios pouco interventores e restringir a atuação ativa do
Estado na economia.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

258



Todavia, a emergência de novos atores de peso na economia glo-
bal, notadamente Brasil, Rússia, China e Índia (BRICs), a evolução
dos processos de criação e produção7 e a globalização dos merca-
dos, abriu-se espaço para uma nova proposição de modelo
institucional focado na necessidade de novos parâmetros de inte-
ração entre os atores estatais e privados. Trata-se fundamentalmente
de uma redefinição na forma como se enxerga o papel do Estado,
identificando-se que os limites de eficiência do mercado não se
resolvem com o abandono do protagonismo privado nem com o
estatismo tradicional, mas sim com a participação indutiva do Esta-
do cooperando com agentes privados.  

O terceiro e atual momento da doutrina direito e desenvolvi-
mento, portanto, conjuga a importância tanto do Estado como do
mercado para o desenvolvimento econômico. É nesse contexto que
o estudo da responsabilidade civil do administrador se faz relevan-
te. Isto porque, no cenário brasileiro, onde a estrutura de capital
é predominantemente concentrada, torna-se ainda mais importan-
te a criação e o aprimoramento de mecanismos capazes de coibir
o abuso de poder por parte tanto dos acionistas controladores8

quanto dos administradores. 
Isso se deve ao fato de que, ao se elevar o nível de governança

corporativa e proteção aos investidores, estimula-se o desenvolvi-
mento do mercado de capitais essencialmente a partir do crescimento
da participação dos pequenos investidores. 

Em outras palavras, um modelo institucional que permita a atua-
ção do Estado restringindo abusos por parte do acionista controlador
e do administrador pode significar, no limite, o amadurecimento de
um mercado de valores mobiliários cada vez menos dependente
desse mesmo Estado; capitalizado mais por investidores minoritá-
rios e menos por grandes investidores institucionais controlados
pelo Estado. 

A construção de um aparato normativo, que restrinja a atuação
abusiva do administrador, não deve inviabilizar o fortalecimento da
iniciativa privada. Ao contrário, a ampliação da presença de peque-
nos investidores permite justamente a ampliação considerável dos
níveis de capitalização do mercado, que é sua função primordial. 

Considerado esse pano de fundo, este estudo se desdobrará em
três partes, além da introdução e da conclusão. Inicialmente, o foco
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será a compreensão do papel exercido, atualmente, pelo Poder Judi-
ciário brasileiro (Judiciário) no âmbito da responsabilidade civil do
administrador de S.A. aberta, e a identificação da função efetiva-
mente desempenhada por esse sistema de responsabilidade será
central. Não obstante, não abordaremos as razões para as possíveis
deficiências do sistema, e nem as possíveis soluções para estas, pois
trata-se de uma etapa de caráter eminentemente descritivo.

A seguir, delinearemos o papel que caberia à responsabilidade
civil exercer nessa esfera. Nesse ponto, nossa preocupação central
é entender como a responsabilidade civil do administrador impor-
ta para o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários
brasileiro. A hipótese deste estudo, conforme detalharemos adian-
te, é que a responsabilidade civil do administrador é um importante
incentivo para atrair o investimento dos pequenos poupadores no
mercado de valores mobiliários.

Por fim, reconstruiremos brevemente a relação entre desenvol-
vimento do mercado de valores mobiliários e desenvolvimento
econômico.

RESPONSABILIDADE CIVIL HOJE

De acordo com o diagnóstico de Von Adamek, as questões relati-
vas à responsabilidade civil dos administradores de S.A. aberta não
são submetidas à apreciação do Judiciário.9

Essa percepção é corroborada por uma pesquisa realizada na
Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, por Viviane Muller
Prado e Vinicius Bunarelli,10 com base na jurisprudência do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, entre 1998 e 2005. De acordo com o
estudo realizado, apenas 6% dos 50 casos que envolviam questões
societárias  referiam-se à responsabilidade civil dos controladores
e administradores.

Da mesma forma, em pesquisa de jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de
Justiça de São Paulo e dos Tribunais de Alçada Cíveis de São Paulo,
elaborada por Paulo de Lorenzo Messina e Paula A. Forgioni, em
um período de 13 anos, foram encontrados apenas 3 casos sobre res-
ponsabilidade civil dos administradores.11

Esse cenário é preocupante na medida em que revela a deficiên-
cia do sistema de responsabilidade e, consequentemente, a condição
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vulnerável a que são submetidos, principalmente, (1) os pequenos
investidores e acionistas minoritários; (2) a companhia, mais espe-
cificamente o interesse social desta; e (3) o público, consubstanciado
no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.12

É importante notar que a Comissão de Valores Mobiliários,
CVM, por sua vez, apresenta uma atuação mais ativa do que a do
Judiciário no que tange à apreciação de casos que envolvem a res-
ponsabilidade do administrador de S.A. aberta. Não obstante, tal
atuação restringe-se à esfera administrativa e, portanto, não supre
a deficiência identificada no âmbito da responsabilidade civil.
Neste sentido, caberia indagar por que a responsabilidade civil dos
administradores de S.A. aberta é importante. Isto é, em que medi-
da a responsabilidade civil desses administradores não é suprida
pela responsabilidade administrativa da CVM?  A resposta a esse
questionamento é simples: a responsabilidade civil é um instru-
mento imprescindível para garantir aos acionistas, principalmente
aos minoritários,13 o direito de serem indenizados, direta ou indi-
retamente,14 por práticas abusivas do administrador de S.A. aberta.
Note-se que a competência para estipular indenizações em favor
dos acionistas ou da companhia é privativa do Judiciário, daí
decorrendo a insuficiência da CVM, e da própria esfera adminis-
trativa, como locus de apuração e imputação de responsabilidade
para fins de indenização. 

RESPONSABILIDADE CIVIL E DESENVOLVIMENTO

DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Ainda que aqui não tenhamos espaço para detalhar o processo his-
tórico de desenvolvimento do mercado de valores mobiliários no
Brasil, um dado que não se questiona é a predominância de uma
estrutura de capital concentrado.15

Se o mercado de valores mobiliários exerce uma função, den-
tre outras, alocativa da poupança pública, pode-se afirmar que o
perfil concentrado de controle acionário é um reflexo da baixa
participação de pequenos investidores nesse mercado. A partici-
pação de investidores institucionais16 de grande porte muito
embora viabilize, até certa medida, a dinâmica necessária ao fun-
cionamento do mercado, não deveria prescindir à participação do
pequeno poupador. 
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Pelo contrário, a intensificação da presença de pequenos investi-
dores, identificados pela categoria jurídica dos acionistas minoritários,
pode ser justamente o elemento fundamental para que o próprio mer-
cado de valores mobiliários alcance seu ponto mais eficiente.

Os dados referentes ao mercado primário e secundário da
BM&FBovespa apontam um significativo crescimento do mercado
de ações no Brasil desde 2004, conforme ilustrado pelo Gráfico 1.

Gráfico 1. Segmento Bovespa. 

Fonte: Relatório Anual de 2009 da BM&FBovespa.

De acordo com dados oficiais da BM&FBovespa, em 2009, os
investidores estrangeiros representavam 66,67% dos investidores
participantes de ofertas públicas.17 Em anos anteriores, a participa-
ção era a seguinte: 65,5% em 2008; 72,3% em 2006; 72,8% em 2005;
61,7% em 2005; e 69,7% em 2004.18 Em termos de volume de
negociação, os investidores estrangeiros representam cerca de 35%
do total desde 2005: 34,2% em 2009; 35,3% em 2008; 35,5% em
2006; e 32,8% em 2005.19
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Esses dados atestam a atual dependência do mercado brasilei-
ro de valores mobiliários em relação ao capital estrangeiro, ou seja,
nosso mercado de valores mobiliários acaba assumindo uma posi-
ção vulnerável frente às crises estrangeiras, já que, nesses cenários,
há uma grande tendência ao repatriamento de recursos.  

Da mesma forma, o crescimento do mercado de valores mobi-
liários brasileiro está fortemente atrelado à participação de
investidores institucionais nacionais, que representam, desde 2005,
mais de 25% do volume negociado: 25,7% em 2009; 27,1% em
2008; 29,8% em 2007; 27,2% em 2006; e 32,8% em 2005.20

A necessidade de expandir a participação no mercado de valo-
res mobiliários para além dos investidores estrangeiros e
institucionais nacionais é, portanto, latente. Tal afirmação é corro-
borada pela própria BM&FBovespa em seu relatório anual de 2009.

Embora a BM&FBovespa tenha avançado de forma relevante
na captação de novos investidores locais para aplicações em seus
mercados, há ainda uma grande distância entre o porcentual de
brasileiros que aplicam em renda variável e aquele observado em
países desenvolvidos. Em economias mais estáveis a parcela da
população que investe em ações chega a 50%; no Brasil esse total
não passa de 1%.

Essa disparidade demonstra claramente o potencial de crescimen-
to do mercado local e justifica a ousada meta de captar 5 milhões de
novos investidores em 5 anos. Para atingir esse objetivo, a BM&FBo-
vespa investirá continuamente em educação, na popularização de seus
mercados e no relacionamento com as empresas – decisões estraté-
gicas que já estão consolidadas e em pleno processo de implantação,
que merecem aperfeiçoamento constante.

Ora, em um mercado de valores mobiliários onde a presença
do pequeno investidor é ainda incipiente, como o brasileiro, a cria-
ção de elementos que estimulem tais atores ao investimento no
mercado é fundamental. 

Black afirmou que a construção de um mercado de valores
mobiliários forte requer instituições legais e regulatórias (ou autor-
regulatórias), que garantam aos acionistas minoritários: (1) o
recebimento de informações confiáveis e de qualidade sobre o valor
da companhia; e (2) confiança no fato de que os administradores não
serão desonestos quanto ao valor do investimento dos acionistas.21
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A responsabilidade civil do administrador de S.A. aberta ganha
importância no âmbito da segunda pré-condição estabelecida por
Black para a consolidação de um mercado de valores mobiliários
forte. Isto porque, ainda que a responsabilidade civil não seja garan-
tia de que os administradores atuarão em cumprimento de seus
deveres legais ela é mais um incentivo,22 além de ser mais um meca-
nismo a favor da proteção ao pequeno investidor contra possíveis
abusos por parte administrador.

Em vista do exposto, é possível afirmar que este “estado da arte”
do regime de responsabilidade civil dos administradores de S.A.
aberta emerge como um dos pontos que deve tomar à atenção de
quem reflete e questiona o atual estágio de amadurecimento do
mercado de valores no Brasil. 

RESPONSABILIDADE CIVIL E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Muito se tem falado sobre a importância das práticas de governança
corporativa para o desenvolvimento do mercado de capitais.23Trata-
se de tema de incontestável relevância, mas certamente insuficiente
para desenvolver, sozinho, o mercado de valores mobiliários. 

Para ilustrar tal afirmação, basta recordar o impacto da crise
financeira desencadeada no mercado financeiro e de valores mobi-
liários dos Estados Unidos e do mundo, em 2008, em razão dos
problemas com o mercado de subprime norte-americano.24

Mesmo um país reconhecido por apresentar um dos mais ele-
vados graus de governança corporativa falhou em relação à tutela
dos interesses de seus investidores. Afinal, de que adiantaria tran-
quilizar os acionistas que sofreram perdas pecuniárias astronômicas
dizendo que as práticas de governança corporativa seriam devida-
mente ajustadas para que o problema não se repita? Esses ajustes
são absolutamente necessários, mas não resolverão, por si só, o
problema gerado.

Vale recordar que a crise brasileira de instrumentos financeiros
derivativos, e mais especificamente os casos Aracruz e Sadia, cujas
perdas incorridas foram bilionárias, despertou importantes mudan-
ças na disciplina do mercado de derivativos.25 Os diversos órgãos
de regulação e autorregulação desse mercado demonstraram forte
preocupação em relação ao baixo nível de transparência e governan-
ça corporativa no âmbito das operações envolvendo instrumentos
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financeiros derivativos. Como consequência uma série de novos
regulamentos foram publicados com vistas a aprimorar as práticas
brasileiras de governança corporativa (p.ex., Deliberação CVM n.
550; Instrução CVM n. 475; Resolução n. 3.824 do Conselho Mone-
tário Nacional, CMN; Deliberação n. 4 da Associação de Investidores
no Mercado de Capitais, AMEC, etc.).  

Apesar do avanço conquistado, nenhuma dessas medidas será
capaz de ressarcir os acionistas, direta ou indiretamente, caso se veri-
fique que o administrador é responsável pelos prejuízos incorridos
daqueles. O efeito das alterações regulatórias ou autorregulatórias,
a despeito de sua relevância, afetará, tão somente, situações futuras.

É consenso que o dinamismo do mercado de valores mobiliá-
rios exige o constante aprimoramento das práticas de governança
corporativa. Não obstante, ao longo do tempo, esse aprimoramen-
to pode não ocorrer na velocidade exigida pelo mercado de
valores mobiliários. É preciso, destarte, garantir aos investidores
que, mesmo em caso de falha, seu patrimônio será resguardado em
casos de abusos ou práticas ilegais por parte do administrador.

O escopo das penalidades adotadas pela CVM é, de acordo com
a atual presidente da autarquia, Maria Helena Santana, “dar confian-
ça aos investidores de que as regras existentes são respeitadas e as
informações são disseminadas para que todos tenham acesso às mes-
mas condições para negociar”.26Trata-se, portanto, de uma atuação
preventiva, isto é, de uma resposta do tipo forward-looking.27

A responsabilidade civil dos administradores, portanto, se dife-
rencia, pois configura um importante mecanismo de garantia, a
posteriori, dos legítimos direitos e interesses dos investidores preju-
dicados por práticas ilegais dos administradores de S.A. aberta. 

Frize-se que o incremento reputacional do mercado de valores
mobiliários, consubstanciado na confiança do pequeno investidor
nesse sistema, contribui imensamente para o fortalecimento do
mercado de capitais brasileiro.28

RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS D&O
Considerado o que foi exposto até aqui, ainda que se reconheça a
importância de um sistema de responsabilidade civil efetivo para
estimular a entrada de pequenos investidores no mercado de valo-
res mobiliários, caberia indagar: Em casos de prejuízos que excedam
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a capacidade patrimonial do administrador, como a responsabilida-
de civil pode ser útil? 

Uma possível resposta à essa questão seria: os seguros D&O
(directors’ and officers’ insurance), que garantem o patrimônio de
executivos de empresas públicas ou privadas contra as perdas ou
danos financeiros resultantes de ação judicial movida com funda-
mento em atos praticados no exercício de suas funções ou cargos
na empresa.

Observe-se que a contratação de tais seguros já é uma prática
presente no mercado de valores mobiliários brasileiro. Inclusive, a
contratação de seguro D&O é uma informação que consta, por
exemplo, nos próprios prospectos de companhias. Trata-se de um
importante instrumento que, de acordo com a análise de Martin
Boyer, protege mais a riqueza dos acionistas do que dos próprios
administradores.29

A publicação em prospectos das contratações de seguros D&O
evidencia a valorização desse elemento pelos agentes do mercado
de valores mobiliários. Apesar de ainda ser incipiente na realidade
brasileira, estudos têm mostrado que a contratação desses seguros
vem crescendo.

A conscientização sobre a importância do seguro D&O vem
crescendo no país desde janeiro de 2003, quando o novo
Código Civil entrou em vigor impondo regras mais rígidas
sobre a responsabilização de executivos à frente dos negócios,
mesmo nos casos de não haver culpa. O art. 50 do novo Código
reforça o conceito de desconsideração da personalidade
jurídica, o que aumenta a possibilidade de proprietários e
diretores responderem com seu patrimônio pessoal a processos
indenizatórios movidos contra empresas. Uma parceria realizada
entre a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a seguradora
Unibanco AIG, que oferece vantagens especiais às empresas
listadas que contratarem a apólice, tem contribuído ainda mais
para difundir o seguro de responsabilidade civil entre as
corporações brasileiras. Desde que o acordo foi firmado, em
outubro de 2003, o número de apólices de D&O contratadas
por companhias de capital aberto na Unibanco AIG saltou de 7
para 20.30
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Note-se que os seguros D&O protegem o patrimônio dos admi-
nistradores contra perdas em ações judiciais e garantem aos
acionistas a efetividade da ação de responsabilidade civil por meio
do pagamento da indenização devida.31

A relação entre o seguro D&O e a proteção dos acionistas
minoritários também é reconhecida por Maria Helena Santana,
superintendente da CVM à época:

Empresas que se interessam pelo D&O provavelmente também se
preocupam com o risco inerente ao negócio e com governança
corporativa. Essa postura beneficia os acionistas minoritários. Por
isso, resolvemos [CVM] incentivar a contratação do seguro.32

O crescimento da contratação de seguros D&O representa um
movimento a favor da efetividade da responsabilidade civil. Apesar
de ser um seguro que não se restringe à responsabilização civil (pode
cobrir perdas oriundas de ações trabalhistas ou ambientais, por exem-
plo), seu foco se encontra, atualmente, nas ações judiciais.33

Vale destacar que os referidos seguros poderão contribuir para
o aumento de credibilidade das ações de responsabilidade civil
contra administradores de S.A. aberta.

RESPONSABILIDADE CIVIL E CUSTOS DE AGÊNCIA

A relação de agência emerge de um contrato em que uma ou mais
pessoas (principal) delega poderes de tomada de decisão para um
terceiro (agente). O problema dessa relação é a possível assimetria
entre os interesses do agente e do principal. Diante disso, surge um
desafio de adequação da conduta do agente em relação aos interes-
ses do principal.34

De acordo com Kraakman e colaboradores,35 um dos objetivos
centrais do direito societário é reduzir os custos de agência oriun-
dos de três tipos de conflitos de interesse: (1) entre administradores
e acionistas. (2) entre acionistas controladores e acionistas minori-
tários; e (3) entre a empresa e terceiros.

No Brasil, no entanto, devido à estrutura de capital concentrado,
muitas vezes os conflitos de interesses entre os acionistas e admi-
nistradores se confundem com aqueles entre acionistas minoritários
e acionistas controladores. Isso ocorre porque essa estrutura de
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propriedade, não raras vezes, pode incentivar o conselheiro de admi-
nistração, em manifesto descumprimento ao disposto no art. 154, §
1º da Lei das S.A.,36 a votar e decidir assuntos da companhia, orien-
tado pelos interesses do acionista ou grupo de acionistas que o elegeu
em detrimento do interesse da companhia. Como os acionistas ele-
gem os membros do conselho de administração (art. 122, II, e art. 140)
por maioria simples, exceto se de outra forma prevista no estatuto
social, a tendência é que esse órgão seja composto, predominantemen-
te, de administradores escolhidos pelos acionistas controladores.

Nesse caso, os acionistas minoritários podem se encontrar em
situações de extrema desvantagem, onde seus interesses são esma-
gados pela junção de interesses dos acionistas controladores e dos
administradores.

Nesse contexto, a possibilidade de proposição de ação de respon-
sabilidade civil contra o administrador, mesmo diante de manifestação
contrária da maioria dos acionistas em sede de assembleia geral, por
acionistas que representem ao menos 5% do capital social, represen-
ta um importante instrumento de tutela dos minoritários.

Portanto, esse mecanismo é relevante para fins de redução dos
custos de agência, pois ele atua como um reforço negativo às con-
dutas ilegais do administrador. Se a possibilidade de punição, por
meio de ações de responsabilidade civil, for levada em conta pelo
administrador (agente), seus incentivos para trair os interesses dos
acionistas minoritários (principal) serão minorados. 

Ressalta-se, contudo, que, caso o administrador tenha contra-
tado seguro de D&O, o efeito de reforço negativo das indenizações
estipuladas em sede de ação de responsabilidade civil se não for
perdido será ao menos reduzido.

MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Uma vez compreendida a relação entre o desenvolvimento do mer-
cado de valores mobiliários e um sistema de responsabilidade civil
eficiente, passaremos a uma análise da relação entre desenvolvimen-
to do mercado de valores mobiliários e desenvolvimento econômico.
Nosso objetivo é fechar o raciocínio no sentido de que a responsa-
bilidade civil do administrador é um instrumento capaz de contribuir
para o desenvolvimento econômico, conforme o Quadro 1.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

268



Quadro 1.

A relação entre o desenvolvimento do mercado de valores
mobiliários e o desenvolvimento econômico é objeto de diversos
estudos,37 por isso não vamos nos será aprofundar no tema.

Uma das relevantes contribuições do mercado de valores mobi-
liários para o desenvolvimento econômico é a possibilidade de
diluição do risco de novos investimentos. Isto porque o mercado de
capitais viabiliza aos investidores a diversificação de suas carteiras
de investimentos, de modo a adequar a exposição ao risco de acor-
do com o perfil de cada investidor.38 Essa diluição de risco, por sua
vez, encoraja a inovação econômica e amplia o acesso ao capital,
uma vez que permite a distribuição de ações por um grande núme-
ro de investidores.

Para ilustrar esse argumento, destacamos como Nóbrega e cola-
boradores descreverem o papel multiplicador exercido pelo mercado
de valores mobiliários, em complemento à função desempenhada
pelos mercados financeiros:

A função primordial dos mercados financeiros é aproximar os
dois agentes normalmente separados no mercado: de um lado 
o poupador, que tem excesso de recursos, mas não tem
oportunidade de investi-los em atividades produtivas, e de outro
o tomador, que está na situação inversa. Ao permitir que recursos
sejam transferidos de pessoas que não têm oportunidades
produtivas para investir para aquelas que as têm, esses mercados
possibilitam um aproveitamento das oportunidades em toda a
economia. Resultam assim em um aumento geral da
produtividade, da eficiência e do bem estar da sociedade
O mercado de capitais e, especificamente, o mercado acionário,
permite a diluição do risco de novos investimentos. Constitui assim
um incentivo à inovação econômica e à modernização que, por sua
vez, proporcionam aumento da produtividade, maior retorno,
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maior crescimento, maior renda. Ao mesmo tempo, o mercado
acionário promove uma democratização e socialização do capital.
Permite a pulverização da participação na propriedade das
empresas para os pequenos poupadores, seja diretamente, seja
através de fundos mútuos ou, de maneira crescente nas economias
mais modernas, através de fundos de previdência.39

Lembremos que reflexões que permitam identificar a melhor
estrutura jurídica para a tutela do acionista minoritário são, no
limite, reflexões acerca do próprio desenvolvimento do mercado
de valores mobiliários brasileiro, e em última análise, do desenvol-
vimento econômico do país. 

CONCLUSÃO

A responsabilidade do administrador de S.A. aberta é, atualmen-
te, um tema que foge à apreciação do Poder Judiciário. Questões
relacionadas à responsabilização do administrador tendem a se
concentrar na esfera administrativa, mais precisamente no âmbito
de apreciação da CVM.

Esse diagnóstico poderia sugerir que a responsabilidade civil
não é importante nem útil para responder questões sobre essa
temática. Da mesma forma, poderia ser um indício de que a CVM
é capaz de dirimir sozinha todos os conflitos envolvendo respon-
sabilidade de administrador de S.A. 

Não obstante, este estudo nos permite chegar a uma conclusão
distinta, ou seja, a responsabilidade civil importa para fins de res-
ponsabilização do administrador, e seu papel não pode ser suprido
pela responsabilidade administrativa.

Essa conclusão é fruto do reconhecimento de que a responsa-
bilidade civil por meio de indenizações é o único remédio capaz
de resguardar os interesses dos acionistas, sobretudo dos minori-
tários, em casos os quais as práticas de governança corporativa,
ou outros instrumentos de caráter preventivo, não foram capazes
de blindar determinada companhia contra atos ilícitos ou abusi-
vos do administrador.

Ademais, notamos que o papel atinente à responsabilidade civil
configura como um importante mecanismo para atrair investi-
mentos no mercado de valores mobiliários por parte dos pequenos
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investidores, uma vez que constitui elemento fundamental para
construção de um ambiente de confiança pró-minoritário. Por con-
seguinte, a participação de pequenos investidores é primordial para
o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários brasileiro,
caracterizado, atualmente, pela predominância de investidores
estrangeiros e institucionais.

Por fim, destacamos que o desenvolvimento do mercado de
valores mobiliários contribui para o desenvolvimento econômico
na medida em que, por exemplo, reduz o risco de liquidez e con-
tribui para a formação de poupança e sua alocação eficiente.

Em vista do exposto, resta evidente que a responsabilidade civil
tem um importante papel a cumprir. Não obstante, nota-se que,
por motivos cuja identificação foge ao escopo de nosso estudo,
esse papel não é cumprido.  

Nosso diagnóstico aponta a necessidade de atuação do Estado
de modo a imprimir efetividade à responsabilidade civil. No entan-
to, isso somente será possível caso o Estado compreenda o
problema que há por trás da subutilização dessa modalidade de res-
ponsabilidade (p.ex.: morosidade, custos, falta de conhecimento
técnico dos julgadores ou a própria cultura dos agentes de merca-
do brasileiros). Ora, a melhor forma para buscar tal compreensão
é entender a perspectiva dos agentes privados. Neste ponto, fica
clara a necessidade de interação entre Estado e atores do mercado
de valores mobiliários.

Cabe salientar, contudo, que a necessidade de atuação pró-ativa
do Estado surge como uma pré-condição para o crescimento e
aprimoramento do mercado de valores mobiliários. No caso Ara-
cruz, por exemplo, as iniciativas adotadas pelos agentes privados,
notadamente as alterações no âmbito da autorregulação, foram insu-
ficientes para retornar os acionistas a seu statu quo. Bem por isso,
em sede de assembleia geral, foi aprovada a propositura de ação de
responsabilidade civil contra o diretor-financeiro da companhia.40

Esse caso ilustra  a necessidade de comunicação entre esfera públi-
ca e esfera privada para o desenvolvimento do mercado.

O Estado atua não como agente interventor, mas sim como agen-
te indutor do mercado de valores mobiliários. A atuação estatal,
destarte, surge como uma forma de fortalecimento dos atores pri-
vados. Essa tônica se alinha perfeitamente ao discurso predominante
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no terceiro momento da doutrina de direito e desenvolvimento, isto
é, trata-se fundamentalmente de uma redefinição na forma como se
percebe o papel do Estado: os limites de eficiência do mercado não
são resolvidos com o abandono do protagonismo do agente priva-
do, nem com o estatismo tradicional, mas sim com a participação
indutiva do Estado cooperando com os atores do mercado de valo-
res mobiliários.41
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NOTAS

A disciplina específica referente às ações de responsabilidade civil1�

contra administradores de S.A. aberta se encontra no art. 150 da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (LSA).

Neste capítulo, o termo “responsabilidade civil do administrador”2�

significará sempre a responsabilidade civil do administrador de S.A. aberta,
exceto em caso de especificação em contrário. Da mesma forma, o termo
“administrador” refere-se aos conselheiros de administração, diretores, ou
quaisquer outros executivos com poderes de administração.

Dois bons exemplos de benefícios trazidos pela dialética entre3�

entidade reguladora e agentes privados na construção de uma regulação
são: (i) a participação de agentes de mercado nas audiências públicas no
âmbito da criação de novas instruções normativas pela CVM e, na esfera
da auto-regulação, (ii) a criação do novo mercado, que contou com a
conjugação de esforços entre a Bovespa (entidade auto-reguladora) e os
investidores, principalmente institucionais. Sobre esse último item, veja
HANSMANN, Henry et al. Regulatory Dualism as a Development
Strategy: corporate reform in Brazil, the U.S., and the EU. Março de 2010.
Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
1541226>. Acesso em: 23 jun. 2010.

KENNEDY, David. The ‘Rule of Law’, Political Choices, and4�

Development Common Sense. In TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. The
New Law and Development – a critical appraisal. Cambridge, New York, 2006.

TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. An introduction: the third5�

moment in law and development theory and the emergence of a new
critical practice. In: TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. (Eds.) The New
Law and Economic Development: A Critical Appraisal. Cambridge: Cambridge
University, 2006

Op. cit., p. 6.6�

SCHAPIRO, Mário Gomes. Novos Parâmetros Para a Intervenção do7�

Estado na Economia: persistência e dinâmica na atuação do BNDES em uma
economia baseada no conhecimento. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 140.

Uma crítica que se poderia levantar é que restringir a liberdade 8�

do controlador – em operações com derivativos, por exemplo - poderia
impedir ganhos importantes de eficiência para a S.A. Neste sentido, 
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de acordo com Gilson, por exemplo, acionistas não-controladores de uma
S.A. aberta preferirão se submeter a um acionista controlador na medida
em que os benefícios gerados pela redução dos custos de agência excedam
os benefícios privados de que o acionista controlador irá se apropriar
(“public shareholders will prefer a controlling shareholder as long as the benefits
from reduction in managerial costs exceed the private banefits that the controlling
shareholder will extract”). Veja Gilson, Ronald J., Controlling Shareholders
and Corporate Governance: Complicating the Comparative Taxonomy
(August 2005). Stanford Law and Economics Olin Working Paper n. 309;
Columbia Law and Economics Working Paper n. 281. Disponível em:
<http://ssrn.com/abstract=784744>. Acesso em: 24 jun. 2010.

ADAMEK, Marcelo Vieira Von. A Responsabilidade Civil dos9�

Administradores de S/A. São Paulo: Saraiva, 2009.

PRADO, Viviane; BUNARELLI, Vinicius Correa. Relatório da10�

pesquisa de jurisprudência sobre direito societário e mercado de capitais
no Tribunal de Justiça de São Paulo. Caderno Direito GV, n. 9, jan. 2006.
Disponível em:
<http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/direito%2009.pdf>.
Acesso em: 29 junho 2010.

MESSINA, Paulo de Lorenzo; FORGIONI, Paula A. Sociedade por11�

ações. Jurisprudência. Casos e Comentários. São Paulo: RT, 1999.

De acordo com Adamek, o que falta ao direito brasileiro,12�

sobretudo, é “o exercício, a efetivação, a real concretização delas [regras 
de direito], rompendo dessa forma, a prolongada inércia do acionariado
brasileiro” (op. cit., p. 6).

No cenário brasileiro, onde o controle majoritário é a regra, há13�

uma tendência à centralização das decisões na figura de um acionista,
pessoa física ou jurídica, que detém a maioria de ações com direito de
voto. Trata-se, portanto, de um ambiente mais propício à opressão dos
acionistas minoritários. 

De acordo com a redação do art. 159 da LSA, as ações de14�

responsabilidade civil poderão ser propostas por acionistas que representem
no mínimo 5% do capital social da companhia. Em regra, os resultados 
da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, exceto se o
acionista for diretamente prejudicado por ato do administrador. Este
capítulo parte da premissa de que, em ambos os casos (resultados deferidos
ao acionista ou à companhia), o acionista será indenizado, seja de forma
direta, ou indireta, respectivamente.
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De acordo com dados constantes no White Paper on Corporate15�

Governance in Latin America elaborado pela Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico – OCDE em 2003, mais da metade
(51%) das 459 sociedades abertas pesquisadas se concentram na figura 
de um único acionista, sendo que 65% das ações estão detidas pelos três
maiores acionistas (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO,
Calixto Salomão. O poder de controle na sociedade anônima. Rio de Janeiro:
Forense, 2008).

Segundo a professora Lucy Aparecida de Sousa, entende-se por16�

investidores institucionais “as aplicações de poupança voluntária ou
compulsória, administradas por terceiros ou não. Os principais exemplos
são os fundos mútuos de investimentos, os Fundos de Pensão e as
Seguradoras”. Veja SOUSA, Lucy Aparecida de. O mercado de capitais
brasileiro no período 1987-97. Tese de Doutorado, Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1998.

Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/shared/17�

IframeHotSiteBarraCanal.aspx? altura=900&idioma=pt-br&url=
www.bmfbovespa.com.br/informe/default.asp. Acesso em: 27 jun.  2010.

Os dados referentes aos anos de 2008 a 2004 foram extraídos do18�

documento A guide to the Brazilian economy, elaborado pelo Credit Suisse,
em 11 de setembro de 2009.

Cf. Relatório Anual da BM&FBovespa, p. 41. Disponível em:19�

<http://ri.bmfbovespa.com.br/upload/portal_investidores/PT/informações_fin
anceiras/relatórios_anuais/relatório-anual-2010.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2010.

Idem, ibidem.20�

BLACK, Bernard S. Legal and Institutional preconditions for strong21�

securities markets. UCLA Law Review 781, 2001.

Nesse sentido, Brian R. Cheffins e Bernard S. Black explicam que22�

a responsabilidade civil pode contribuir para motivar os administradores a
cumprirem com seus deveres fiduciários haja vista a possibilidade de
sofrerem consequências financeiras adversas caso falhem no cumprimento
de seus deveres legais. Veja Cheffins, Brian R. and Black, Bernard S.
Outside Director Liability Across Countries. Texas Law Review, v. 84, p.
1387, 2006; Univ. of Texas Law and Economics Research Paper n. 31;
Stanford Law and Economics Olin Working Paper n. 266; ECGI – Law
Working Paper n. 71/2006. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=
438321 or doi:10.2139/ssrn.438321>. Acesso em: 23 jun. 2010.
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A título de exemplo, LA PORTA, Rafael; SHLEIFER, Andrei;23�

LOPEZ DE SILANES, Florêncio; VISHNY, Robert W., Law and Finance.
Journal of Political Economy, v. 106, n. 6, Dec. 1998. Disponível em SSRN:
<http://ssrn.com/abstract=139134>. Acesso em: 20 junho 2010. A partir
dessa literatura surgida na década de 1990, uma série de textos foi escrita
sugerindo elementos relacionados à governança corporativa que
induziriam, ou até mesmo gerariam, o desenvolvimento do mercado 
de valores mobiliários.

Em suma, os bancos, e outras instituições financeiras24�

“securitizavam e vendiam aos investidores títulos cujos rendimentos
dependiam dos empréstimos no mercado do subprime. Vários fundos de
pensão, bancos comerciais e de investimento, e outros agentes econômicos
tinham em carteira quantidades extensivas destes títulos. O estouro da
bolha do mercado imobiliário implicou que o valor de várias dessas
carteiras sumiu de um minuto para o outro. Foi a queda do valor dos
ativos financeiros que provocou a crise de liquidez sem precedentes, que
forçou bancos centrais em todo o globo a injetar dinheiro para resgatar 
as instituições financeiras”. Cf. CAMARA NETO, Alcino Ferreira;
VERNEGO, Matías. A crise financeira e suas consequências na periferia.
Disponível em: <http://www.versus.ufrj.br>. Acesso em: 20 jun. 2010.

Cf. os Relatórios Anuais de 2008 divulgados pelas companhias.25�

Cf. entrevista realizada em 1º de abril de 2010. Disponível em:26�

<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI130747-
15259,00.html>. Acesso em: 23 jun. 2010.

LIMA LOPES, José Reinaldo de. The traditional dialogue between27�

Law and economics. Revista Direito GV, São Paulo, v. especial, p.171-193,
nov. 2005.

NÓBREGA, Maílson; LOYOLA, Gustavo; GUEDES FILHO, Ernesto28�

M.; PASQUAL, Denise. O mercado de capitais: Sua importância para o
desenvolvimento e os entraves com que se defronta no Brasil. Estudos para
o desenvolvimento do mercado de capitais. Bovespa. Maio, 2000.

Boyer, M. Martin, Directors’ and Officers’ Insurance and29�

Shareholder Protection (March 2005). Disponível em
<http://ssrn.com/abstract=886504>. Acesso em: 23 jun. 2010.

VAMPEL, Daniella. É melhor prevenir. Revista Capital Aberto, ano 1,30�

n. 9, p. 40-43, mai. 2004. Disponível em: <http://www.capitalaberto.com.br/
ler_artigo.php?pag=2&sec=4&i=253>. Acesso em: 28 jun. de 2010.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

276



É importante ressaltar que, de acordo com reiteradas decisões do31�

STJ, as seguradoras não serão responsáveis em casos de condutas dolosas
da parte segurada (cf. REsp. 189.009/SP; AgRg. Resp. 287.717/RJ; AgRg.
Ag. 574.721/SP). 

Op. cit. na nota de rodapé n. 16.32�

Esse entendimento é respaldado pela doutrina de Direito33�

Administrativo, segundo a qual, as sanções administrativas (p.ex., multas
pecuniárias aplicadas pela CVM) não servem como mecanismo de
compensação por perdas e danos, mas pelo contrário, têm um caráter
punitivo. O objetivo é evitar a prática de atos ilegais (JUSTEN FILHO,
Marçal. Curso de direito administrativo. Saraiva, 2. ed., São Paulo, 2006).
Ressalta-se, entretanto, que as autoridades regulatórias brasileiras ainda não
se posicionaram a respeito.

Smith, Clifford W. and Jensen, Michael C., Stockholder, Manager,34�

and Creditor Interests: Applications of Agency Theory. Theory of the Firm:
Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Harvard
University Press, Dec. 2000. Disponível em:
<http://ssrn.com/abstract=173461 or doi:10.2139/ssrn.17346>, p. 1984.
Acesso em: 23 jun. 2010.

KRAAKMAN, Reinier et al. The anatomy of corporate law: a35�

comparative and functional approach. Oxford: Oxford University Press, 2004.

“Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e36�

o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para
com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda
que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.”

Veja, p.ex., OLIVEIRA, Miguel Delmar B. Introdução ao mercado37�

de ações: Mercado de capitais e o desenvolvimento econômico. São Paulo: Ed.
CNBV, 1992.

Cf. SCHEINKMAN, José Alexandre. O desenvolvimento do38�

Mercado de Capitais no Brasil, novembro de 2000.

NÓBREGA, Maílson; LOYOLA, Gustavo; GUEDES FILHO, Ernesto39�

M.; PASQUAL, Denise. O mercado de capitais: Sua importância para o
desenvolvimento e os entraves com que se defronta no Brasil. Estudos para
o desenvolvimento do mercado de capitais. Bovespa. Maio, 2000.
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Cf. Fato Relevante publicado pela Aracruz Celulose S.A. em 24 de40�

novembro de 2008.

TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. An introduction: the third41�

moment in law and development theory and the emergence of a new
critical practice. In: TRUBEK, David; SANTOS, Álvaro. (Eds.) The New
Law and Economic Development: A Critical Appraisal. Cambridge: Cambridge
University, 2006.
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CAPÍTULO 13
PODER NORMATIVO DO CNJ: UM CAMINHO PARA 
SE PENSAR O EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL
André Janjácomo Rosilho

Ao longo dos anos 1990, a agenda política brasileira foi marcada por
uma série de reformas legislativas, tanto em nível constitucional
como infraconstitucional, voltada a modificar o perfil do Estado.1

Acreditava-se que as reformas seriam condição sine qua non para que
o Estado fosse capaz de desempenhar não apenas suas tarefas clás-
sicas de garantia da propriedade e dos contratos, mas também seu
papel de promotor de direitos sociais e da competitividade.2 O
Poder Judiciário, tendo sido alvo de duras críticas que vão desde sua
morosidade e ineficiência até seu corporativismo, mostrou-se uma
peça chave no redesenho institucional e passou a integrar a pauta
de discussões desse período. 
Os debates legislativos acerca do tema formalmente tiveram iní-

cio com a Proposta de Emenda à Constituição, PEC, n. 96/1992 e
se arrastaram no Congresso Nacional por mais de uma década, cul-
minando com a aprovação da Emenda Constitucional, EC, n.
45/2004. O processo de tramitação da PEC n. 96/1992 foi longo,
intenso, controvertido, e sofreu inúmeras guinadas ao longo do
tempo. A opinião de que as estruturas do Judiciário precisariam ser
modernizadas para que a prestação jurisdicional fosse mais eficien-
te era compartilhada por muitos, mas havia pouco consenso sobre
quais mudanças efetivamente deveriam ser postas em curso.3

Ao fim e ao cabo, três foram as principais dimensões assumidas
pela reforma judiciária. A primeira delas disse respeito à tentativa
de concentrar no Supremo Tribunal Federal (STF) a competência
de controle de constitucionalidade em detrimento das demais ins-
tâncias do Judiciário. A segunda, referiu-se à proposta de ampliar o
acesso à justiça e de tornar o Judiciário mais democrático. Por fim,
a terceira dimensão da reforma tratou “da existência e efetividade
de mecanismos de controle e fiscalização dos órgãos do sistema de
justiça, especialmente por meio da criação do polêmico Conselho
Nacional de Justiça”.4

Pouco a pouco, ganhou força a ideia de que era preciso criar um
órgão capaz de exercer o controle externo do Judiciário, de lhe dar
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unidade administrativa e de torná-lo mais eficaz e menos capturado
por interesses corporativistas.5 Obviamente nem todos eram entu-
siastas dessa proposta. Muitos temiam que um organismo dessa
natureza – do qual também participariam não membros do Judiciário
– poderia atentar seriamente contra a independência e a autonomia
desse poder.6

Para usar uma expressão de Unger,  o uso do discurso de pro-
teção à independência e à autonomia do Judiciário – à época
fomentado principalmente por magistrados – foi uma nítida demons-
tração de fetichismo institucional.7 O apego de determinados setores
da sociedade a conceitos abstratos funcionou como uma espécie de
bloqueio, quase intransponível, a mudanças; como um mecanismo de
defesa voltado, em boa medida, à manutenção do statu quo e para a
manutenção de privilégios e prerrogativas. 

Entretanto, o fato é que, com o advento da EC n. 45/2004, final-
mente foi instituído o CNJ, um ente expressamente vocacionado
para criar e dirigir uma política nacional do Judiciário, atuando de
um lado para organizá-lo, e do outro para afirmá-lo perante os
demais poderes estatais. 

Passados cinco anos da sua criação, nota-se que o CNJ passou a
ocupar um lugar de destaque na organização do Judiciário brasilei-
ro, tomando a frente de uma série de iniciativas relevantes e de forte
impacto na sociedade.8 Não haveria exagero algum em se afirmar
que o Conselho tem, sistematicamente, reinterpretado antigas estru-
turas do Poder Judiciário e questões que costumeiramente eram
decididas interna corporis por cada um dos tribunais.9

Nas palavras de Sadek, em entrevista recentemente concedida ao
jornal Tribuna do Direito, 

o CNJ, do ponto de vista da transparência e de um controle
interno do Judiciário, foi a grande revolução. (...) antes do
CNJ, o que o Judiciário tinha era uma absoluta impossibilidade
de conhecer o seu próprio desempenho. Sabia-se apenas que a
justiça era morosa. E cada um dizia uma coisa. Era o império
do “achismo”.10

Esse diagnóstico revela que o Conselho, de um modo geral, tem
tido uma atuação positiva e transformadora do Poder Judiciário.11
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Levando-se em consideração que o CNJ atua em um ambiente
extremamente vasto, complexo e repleto de adversidades, e ao desem-
penhar suas funções toca em interesses de grupos extremamente
fortes e articulados – por exemplo, os magistrados –, como explicar
sua capacidade para “revolucionar” a organização desse poder? Em
outras palavras, seria possível reconhecer no CNJ características que
fossem determinantes para justificar o fato de ele, mesmo com pouco
tempo de vida, ter sido capaz de encontrar seu lugar no Judiciário e
de ter alcançado êxito em diversas de suas iniciativas?

Este capítulo insere-se no espaço aberto por essas indagações. Pre-
tendemos, nas páginas seguintes, apontar caminhos que auxiliem a
compreensão do papel exercido pelo CNJ, objetivando, sempre, tra-
zer subsídios para fomentar o debate sobre as instituições brasileiras. 

Levantamos, neste momento, a hipótese com a qual trabalhare-
mos a seguir: a capacidade transformadora do CNJ decorre, em boa
medida, da forma pela qual ele foi juridicamente estruturado e do
modo como, na prática, vem exercendo suas competências. Temos
a impressão de que o Conselho encontrou uma maneira de indu-
zir eficientemente mudanças na organização e no comportamento
dos membros do Poder Judiciário, garantindo o cumprimento de
suas decisões. 

Há indícios de que o CNJ tenha se transformado em uma espé-
cie de laboratório de soluções institucionais, verificando quais delas
produzem efeitos positivos ou negativos, e calibrando-as na medi-
da em que aperfeiçoa o diagnóstico sobre a origem dos problemas.
Penso que o Conselho seja uma instituição que, por meio de práti-
cas experimentalistas – em que se aplica o método da tentativa e erro
–, tem sido capaz de melhor compreender o funcionamento das
engrenagens do Judiciário e, em função disso, dar respostas mais efi-
cazes aos seus entraves institucionais. 

Tal como dito, não temos a pretensão de dar respostas cabais à
hipótese apresentada neste capítulo – seja para confirmá-la, seja para
rechaçá-la, afinal, isso exigiria um amplo trabalho de pesquisa,
fugindo ao escopo deste capítulo, mas procuraremos ilustrá-la fazen-
do um mergulho vertical em uma das competências do CNJ: a de
expedir atos regulamentares.12

Para dar conta dessa tarefa, este capítulo encontra-se estrutura-
do em quatro sessões. Na primeira delas, tentaremos, de forma breve,
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contextualizar o debate incitado por este estudo no plano teórico,
explicitando as ideias com as quais trabalharemos. A seguir, aborda-
remos algumas características do CNJ que permitiram que ele
desempenhasse um poder normativo experimental. A terceira parte
será dedicada a analisar os meandros da atividade normativa do Con-
selho e reconhecer características que ilustrem a hipótese lançada
aqui. Finalmente, na conclusão, apresentaremos uma síntese das ideias
desenvolvidas neste capítulo. 

DEBATE SOBRE REFORMAS INSTITUCIONAIS: 
INICIATIVAS TOP-DOWN, BOTTOM-UP
E EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL

Há um tradicional e importante debate acadêmico, em curso já há
um bom tempo, sobre qual deve ser o papel do Estado na execução
de políticas de desenvolvimento. Diversos autores13 têm se dedica-
do a compreender as interfaces entre Estado e sociedade, buscando
identificar ou desenvolver arranjos institucionais que não bloqueiem
ou promovam o desenvolvimento.14 Apesar de fazer referência a
alguns deles, optamos por dialogar especificamente com Sabel15 e
com as ideias por ele desenvolvidas em dois de seus artigos: Beyond
Principal-Agent Governance: Experimentalist Organizations, Lear-
ning and Accountability e Destabilization Rights: How Public Law
Litigation Suceeds.16

Sabel identifica duas formas mais comumente exploradas sobre
como o Estado pode relacionar-se com a sociedade na promoção de
reformas. Trata-se dos modelos denominados pelo autor de top-down
(de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima). A seguir,
explicaremos resumidamente cada um deles. 

As reformas institucionais baseadas no modelo top-down, geral-
mente, são idealizadas e construídas por importantes autoridades
políticas dos Estados, que, a partir de objetivos gerais – como, por
exemplo, reduzir a violência – fixam metas detalhadas a serem atin-
gidas por instâncias administrativas inferiores – tais como a redução
em 50% do número de assaltos em uma dada região – e limitam-se
a monitorar seu cumprimento. Percebe-se, portanto, que o “plano
de ação” é minuciosamente preparado ex ante por um limitado grupo
de indivíduos, havendo pouco espaço de manobra para ajustá-lo no
curso de sua implementação. 
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As reformas institucionais baseadas no modelo bottom-up – mais
difíceis de serem visualizadas na prática – caracterizam-se pela
aposta na democracia direta, participativa. Neste sentido, a atua-
ção estatal em nível local – seja para elaborar normas, seja para
prestar serviços públicos – submete-se ao controle dos cidadãos,
que, reunidos em conselhos, fixam, eles próprios, balizas para a
atuação estatal.  

Em seu artigo Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist
Organizations, Learning and Accountability, Sabel argumenta que
ambos os modelos, apesar de aparentemente distintos, aproximam-
se na medida em que admitem a existência de atores da sociedade
civil (principais) que sabem, de antemão, o que precisa ser feito
para solucionar problemas coletivos. Assim, tanto a perspectiva
top-down como a bottom-up levam a crer que os entraves institucio-
nais podem ser superados por meio da delegação de poderes aos
“principais” para que façam o que deve ser feito, desde que supervi-
sionados, ou para que instruam funcionários públicos (agentes) a
agirem em seu nome.17

Para Sabel, essa seria a falha de ambos os modelos de reforma. Em
sua opinião, é implausível admitir que haja atores na sociedade civil
com o conhecimento necessário e suficiente para assumir o papel de
“principais”, decidindo, a priori, estratégias que podem ou não ser
bem-sucedidas. Em função disso, o autor propõe uma alternativa a
esses modelos de reforma, em qual seus atores – tanto os “principais”
como os “agentes” – descobririam juntos os obstáculos e os caminhos
para superá-los. Trata-se do experimentalismo institucional.

Segundo este modelo, as reformas deveriam se concentrar em
produzir instituições capazes de dar respostas rápidas para enfren-
tar as contingências e revê-las periodicamente à luz dos resultados
produzidos. A ideia, portanto, é que os meios sejam permanente-
mente calibrados para que determinados fins sejam atingidos. É
natural que as soluções apresentadas por essas instituições sejam
intrinsecamente provisórias, visto que sua função primordial será dar
início a uma espécie de diálogo,  baseado na responsividade, por
meio do qual elas poderão ser aprimoradas. 

Vale a pena transcrever um curto trecho da obra de o autor, em
que Sabel explica a forma pela qual o experimentalismo pode ope-
rar na prática: 



General goals or designs are set provisionally by the highest level –
parliament, a regulatory authority, or the relevant corporate
executives – through benchmarking:18an exacting survey of current
services, rules, products and processes, supplemented by assessments
of what new and unproved variants that might become available for
use. Then the provisional goals are revised in light of proposals by
lower level units responsible for executing key aspects of the overall
task. Once a service is beign provided, initial rules are in place, or
production begins, continuous monitoring detects errors and
breakdown, uses these findings to trigger searches for the root causes
of design or other flaws that escaped earlier examination. (...)
Taken together routines such as benchmarking, simultaneous
engeneering, continuous monitoring, error detection and root cause
analysis define methods for choosing provisional, initial goals and
revising them in light of more detailed, partial proposals arising
from efforts to implement them. Put another way, the routines make
it routinely possible to correct ends through the exploration of means
and vice versa.19

O experimentalismo institucional, principalmente em função da
flexibilidade que lhe é inerente, permite o exercício o que Sabel deno-
mina destabilization right (direito de desestabilizar). Trata-se do direito
de tirar instituições públicas do seu estado de inércia quando estas
falham em atender a padrões mínimos de qualidade no desempenho
de suas atividades ou quando se mostram imunes a mecanismos con-
vencionais de controle político.20

No momento em que se toma uma decisão, ainda que provisória,
para penalizar ou chamar a atenção para falhas no funcionamento
de certas instituições públicas, inicia-se um processo nomeado pelo
autor supervised negotiation and deliberation (negociação e deliberação
supervisionada), ou entre as partes envolvidas, a instituição que pro-
moveu a desestabilização e a que foi obrigada a se mover de modo
a responder à provocação. Com esse diálogo institucional, espera-se
que se produza uma sequência de regras provisórias, periodicamen-
te revisadas à luz de constantes avaliações, de modo que seja possível
implementar mudanças efetivas. 

Este é o arcabouço teórico com o qual dialogaremos aqui. Tal
como dito, acreditamos que o CNJ, particularmente no que tange
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ao exercício do seu poder normativo, é uma instituição que reflete
boa parte das ideias propostas por Sabel. Na próxima sessão, procu-
raremos demonstrar as condições que permitiram a consolidação do
Conselho como um órgão que se manifesta por meio do experimen-
talismo institucional. 

ALICERCES DO EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL NO CNJ
Não acreditamos que o constituinte derivado, ao aprovar a EC n.
45/2004, tenha tido a intenção ou sequer tenha imaginado a criação
de um órgão nos moldes atuais do CNJ. Cremos que o Conselho
assumiu sua feição atual ao longo de um processo, natural e também
induzido,21 de amadurecimento. A combinação de dois elementos foi
imprescindível para que ele pudesse desenvolver práticas de experi-
mentalismo institucional. 

O primeiro deles, diz respeito à sua capacidade de realizar diag-
nósticos do Poder Judiciário. Recentemente Sadek manifestou-se
nesse sentido, afirmando: 

hoje tem-se a possibilidade de conseguir um diagnóstico muito
mais realista do Judiciário do que no passado. Tem-se dados
confiáveis que permitem verificar onde estão os gargalos, por que
é que eles existem, e examinar os efeitos das medidas adotadas.
(...) Não dá para comparar o banco de dados que tem-se [sic]
hoje sobre o Judiciário nem com o que tinha-se [sic] no passado
nem com o que há em outros países.22

É possível observar que o Conselho tenha despendido um esfor-
ço enorme para desenvolver uma estrutura capaz de observar o
funcionamento do Judiciário a certa distância, que lhe permitisse
identificar os entraves institucionais. Basta mencionar que dez das
74 primeiras resoluções aprovadas pelo CNJ criaram instrumentos
voltados à realização de diagnósticos.23

O fato de atualmente o Conselho dispor de informações sobre
o Judiciário faz com que aquele tenha meios para, ainda que provi-
soriamente, tentar suprir suas demandas e combater desse último.
A inexistência desse banco de dados inviabilizaria qualquer tenta-
tiva de organizar este poder, visto que, nesta hipótese, o CNJ agiria
completamente às cegas. 
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O segundo elemento a mostrar-se fundamental para que o Con-
selho desenvolvesse práticas experimentalistas refere-se à ampla
discricionariedade que ele tem para exercer seu poder normativo,
tal como se depreende da leitura do inciso I do § 4º do art. 103-B
da Constituição Federal. Confira-se o conteúdo:

Art. 103-B (...)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa
e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimen-
to do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares,
no âmbito de sua competência, ou recomendar providências (grifos
do autor).

Não há outra disposição constitucional, legal ou infralegal que
procure balizar expressamente o exercício dessa competência. Perce-
be-se, portanto, a vagueza do texto constitucional, que se limita a
prever a função regulamentar do órgão sem, contudo, apontar expres-
samente seu âmbito de incidência ou seus limites. Ao se dizer que ele
poderá expedir atos regulamentares “no âmbito de sua competência”
surge, inevitavelmente, a seguinte pergunta: A que competência a CF
fez referência? Não há uma resposta cabal. A falta de consistência do
texto constitucional impede que ela [competência], ao menos de ante-
mão, seja precisada.24

Além disso, o STF, que por força do art. 102, inciso I, alínea “r”
da CF25 é o órgão competente para originariamente processar e jul-
gar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho
Nacional do Ministério Público, tem referendado o poder normati-
vo do CNJ, permitindo que ele edite normas gerais, abstratas e
impessoais, que colham seu fundamento diretamente no art. 37 da CF
– particularmente em seus princípios. A análise das decisões judiciais
em que as resoluções do Conselho foram contestadas revela que o STF
não aponta caminhos, ele apenas faz correções de rumo na atividade
normativa do CNJ, coibindo excessos apenas quando necessário.26

A amplitude do poder normativo conferido ao Conselho per-
mitiu que ele tivesse espaço suficiente para desenvolver soluções
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institucionais criativas e pudesse diversificar a pauta de temas a
serem disciplinados por meio de normas,27 conquistando um lugar
de destaque no cenário político nacional. 

Os dois elementos supraexplicitados foram essenciais para que
a competência do CNJ fosse exercida de modo a refletir práticas de
experimentalismo institucional. Na próxima sessão, serão analisadas
as características do poder normativo do Conselho, evidenciando,
sempre que possível, em que medida ele se aproxima do modelo de
reformas proposto por Sabel. 

PODER NORMATIVO DO CNJ: 
UM CASO DE EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL

A organização do Judiciário, antes do surgimento do CNJ, era abso-
lutamente descentralizada. Cada tribunal era uma ilha autônoma
dotada de realidades, procedimentos e padrões de organização pró-
prios. Havia pouco diálogo entre as ilhas desse poder e entre elas e
sua autoridade central, o STF. O Supremo, apesar de figurar como
órgão de cúpula do Judiciário, dispunha, como ainda dispõe, de pou-
cos instrumentos administrativos e não jurisdicionais hábeis para
organizá-lo. Trata-se do período feudal do Judiciário, caracterizado
pelo enfraquecimento do poder da autoridade central, o STF, e pelo
fortalecimento da autoridade local, os tribunais.28

Na História, o feudalismo europeu descaracterizou-se pouco a
pouco na medida em que os reis se fortaleceram, dando origem às
monarquias nacionais, centralizadas e fortes. Na história do Judiciá-
rio brasileiro, o período “feudal” foi superado com a criação do CNJ,
órgão que centraliza a organização desse poder e dispõe de instru-
mentos hábeis para transformá-lo em uma autoridade nacional de
cunho administrativo-organizacional. 

De início, se poderia imaginar que o Conselho principalmente por
se tratar de uma tentativa explícita de centralizar a organização do
Judiciário, fosse uma iniciativa próxima do modelo top-down de refor-
ma proposto por Sabel. Afinal, o CNJ, aparentemente, seria composto
de um grupo de “principais”,  os conselheiros, que, com base em obje-
tivos amplos, elaborariam metas rígidas e detalhadas se limitariam a
monitorar o cumprimento destas pelos tribunais. E ponto final. 

No entanto, o Conselho, apesar de estar centralizando a adminis-
tração do Judiciário, não está fazendo isso com notas de autoritarismo,
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ou presumindo que suas propostas sejam definitivas e capazes de
dar conta de resolver os gargalos institucionais daquele. Parece-nos
que o CNJ, ao menos ao desempenhar sua competência normati-
va, tem travado um verdadeiro diálogo com os membros do
Judiciário e com a população em geral, adaptando suas iniciativas
às contingências e fazendo o monitoramento necessário para garan-
tir sua efetividade.

ETAPAS DO EXPERIMENTALISMO INSTITUCIONAL NA PRÁTICA

PROPOSIÇÃO DE REGRAS PROVISÓRIAS

O CNJ elabora suas normas a partir da iniciativa do próprio Con-
selho, valendo-se exclusivamente dos mecanismos de coleta de
dados de que dispõe para instruir sua ação normativa, ou a partir de
provocações e reclamações levadas a seu conhecimento pelos legi-
timados a fazer uso de cada um de seus instrumentos processuais.29

Pode-se dizer, portanto, que, na primeira hipótese, o CNJ assume
uma postura pró-ativa, regulamentando espontaneamente questões
que lhe pareçam merecedoras de disciplina normativa e, na segun-
da hipótese, o Conselho age motivado por preocupações externas
a ele. O Gráfico 1 sintetiza a proporção de normas editadas espon-
taneamente e a partir de casos concretos levados à sua apreciação.30

Gráfico 1. Casos concretos levados à apreciação do Conselho.

As normas editadas pelo Conselho, seja espontaneamente ou
mediante provocação, foram tópicas, ou seja, procuraram fornecer
soluções provisórias para problemas específicos.31Não foi possível
verificar uma preocupação em abordar temas amplos, e nem resol-
vê-los em definitivo, tal como se verá mais adiante. Há indícios,
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portanto, de que o CNJ, em alguma medida, reflete o modelo de
experimentalismo institucional proposto por Sabel.  

Até pouco tempo atrás, as normas eram unilateralmente edita-
das pelo CNJ, sem qualquer tipo de participação de pessoas externas
à sua composição. No entanto, a partir da elaboração do novo Regi-
mento Interno do CNJ (RI),32 o Conselho passou a prever a
hipótese de o plenário ou o relator condicionar a edição do ato nor-
mativo à prévia realização de consultas ou audiências públicas (art.
102, § 3º do RI). O novo RI facultou ao CNJ a utilização de meca-
nismos largamente utilizados em outros entes estatais também
dotados de poderes normativos, tais como as agências reguladoras.33

Até recentemente, poucas resoluções tinham sido precedidas do
uso desses instrumentos.34 No entanto, apesar de eles estarem sendo
relativamente pouco utilizados, é sintomático o simples fato de o
Conselho ter passado a prever a hipótese de participação popular
no processo de elaboração de suas normas. Duas poderiam ser as
razões, não excludentes, que o levaram a tomar essa iniciativa: (1)
aumentar o grau de eficácia das resoluções; e (2) trazer legitimida-
de democrática à atividade normativa do CNJ. 

O novo RI do Conselho trouxe, ainda, outra relevante novida-
de no que tange à participação de terceiros no processo de
elaboração de atos normativos. Em seu art. 102, ele prevê uma nova
classe processual intitulada proposta de resolução/recomendação/ato
normativo (PROP), por meio da qual se pode sugerir ao CNJ a ela-
boração de normas, inclusive a ele submetendo minutas. É
importante ressaltar que a prática de sugerir ao Conselho a edição
de atos normativos já ocorria anteriormente à elaboração do novo
RI, através de outro instrumento processual, o pedido de providên-
cias (PP) (art. 98 do RI). 

Dessa forma, fica patente o esforço do CNJ para baixar nor-
mas menos impositivas e mais consensuais, o que, ao menos em
tese, aumentaria sua eficácia e as chances de elas produzirem efei-
tos concretos. 

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS NORMAS

Ao editar resoluções, o CNJ dispõe de dois caminhos por meio dos
quais ele poderá verificar sua repercussão e seu cumprimento por
magistrados, tribunais ou quaisquer outros órgãos do Judiciário.
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O primeiro deles, diz respeito ao monitoramento de instâncias
judiciais inferiores, a elas solicitando o envio de informações e de
relatórios. O segundo, refere-se à observação das manifestações de
entes do Judiciário por via processual. Em outras palavras, o Con-
selho poderá avaliar a repercussão de suas resoluções na medida
em que for instado processualmente a se manifestar sobre seus
efeitos e determinações.

A avaliação de impacto das normas consubstancia uma prática
denominada social-learning por Sabel. O CNJ, por meio dessa estraté-
gia, é capaz de conhecer mais a fundo as engrenagens do Poder
Judiciário, verificando os fatores sociais que conformam a aplicação
prática das resoluções, que determinam sua eficácia ou ineficácia.35

Evidencia-se, assim, que o CNJ não aposta na ideia de que “lear-
ning is automatic when the ‘right’ constellation of principals is in control”.36

Pelo contrário, pode-se observar que o Conselho é receptivo a opi-
niões externas, ou inputs, e se dispõe a “aprender” com a prática. 

CALIBRAGEM NORMATIVA

Com base nas informações obtidas por meio da atividade de moni-
toramento ou das demandas processuais apreciadas pelo CNJ, é
possível avançar para a próxima fase, em que  o Conselho poderá
fazer um balanço sobre a pertinência das normas em vigor. 

Caso as resoluções baixadas mostrem-se ineficientes ou contro-
versas, o CNJ terá a opção de investigar a razão pela qual elas não
cumpriram seus objetivos e, posteriormente, ajustá-las de modo que
atinjam seus fins. O ajuste poderá ser pontual – modificando, acres-
centando ou subtraindo dispositivos – ou ser mais profundo –
editando uma nova resolução.

A rotina de editar normas provisórias, medir seus impactos e
repercussões e revisá-las à luz dos resultados  gera externalidades
positivas para o CNJ, pois ele acaba apurando suas técnicas norma-
tivas, e para o Judiciário como um todo, visto que isso aumenta as
chances de os remédios aplicados a suas falhas administrativas – lato
sensu – surtirem efeitos.  

O CNJ tem feito uso dessa técnica de revisão normativa com fre-
quência. O Gráfico 1 chama a atenção para a quantidade de resoluções
expressamente editadas com o objetivo de revogar, parcial ou total-
mente, outras normas.37 Confira-se no Gráfico 2.38



Gráfico 2. Resoluções expressamente editadas pelo CNJ.

A seguir, com o objetivo tornar mais palpável o uso de práticas
experimentalistas pelo CNJ, exploraremos um dos temas normati-
zados pelo Conselho: a proteção de crianças e adolescentes. 

ESTUDO DE CASO: PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Considerando o que foi decidido no pedido de providências n.
200710000008644;39 que as autoridades brasileiras enfrentam difi-
culdades para controlar a entrada e saída de pessoas do território
nacional, em especial de crianças e adolescentes, as diversas inter-
pretações a respeito da necessidade ou não de autorização judicial
para a saída de crianças e adolescentes do território nacional pelos
Juízos da Infância e da Juventude; e a necessidade de uniformização
de critérios, o CNJ, objetivando proteger as crianças e adolescentes,
editou, a Resolução n. 51 em 25 de março de 2008. 

Trata-se de um diploma normativo simples, que apenas procu-
rou estabelecer critérios uniformes acerca da necessidade ou não
de autorização para que menores de idade pudessem viajar  para
o exterior. No entanto, por alguma razão impossível de ser iden-
tificada através da análise das informações disponíveis para
consulta no sítio eletrônico do CNJ, o Conselho decidiu editar
uma nova resolução, a n. 55, alterando o inciso II do art. 1º da
Resolução n. 51. 

A leitura de ambas as resoluções revela que, com a alteração, pre-
tendeu-se retirar a discricionariedade da autoridade policial para,
em casos de crianças ou adolescentes saírem do país acompanhados
apenas por um dos genitores, registrar a “impossibilidade material”
de o outro genitor autorizar a viagem. A partir da resolução n. 55,
para que um genitor desprovido da autorização do outro genitor

PESQUISA DIREITO GV

293



pudesse viajar sozinho com seu filho menor de idade seria preciso
uma autorização judicial prévia.

Por trás dessa conduta do CNJ, jaz certa desconfiança – basea-
da ou não em fatos – de que abusos poderiam ser cometidos por
autoridades policiais, que não estariam sendo suficientemente rigo-
rosas no que tange à saída de menores de idade do País. 

No entanto, em vista do fato de existirem duas resoluções dis-
ciplinando o mesmo tema – a concessão de autorização de viagem
para o exterior de crianças e adolescentes –, o CNJ, em face do deci-
dido em dois outros pedidos de providências (n. 200710000008644
e n. 200810000022323), decidiu baixar uma nova resolução (n. 74)
de modo a consolidar os textos das resoluções anteriormente edi-
tadas e evitar divergências de interpretação. 

É importante chamar a atenção para o fato de o Conselho, pre-
viamente à edição da resolução n. 74, ter aberto o texto para consulta
pública com o objetivo de receber contribuições de terceiros. 

Do exposto, pensamos ser razoável supor que o CNJ, nesse caso
em específico, tenha se valido de práticas experimentalistas. Ao
exercer seu poder normativo e monitorar o cumprimento de suas
resoluções, o Conselho pôde apreender aspectos da realidade que,
em um primeiro momento, ele foi incapaz de prever e nem vislum-
brar. Com base nesse diagnóstico, o CNJ, por meio de um processo
normativo aberto à participação de terceiros, reviu seu posiciona-
mento de modo a acertar com mais precisão o alvo que tinha em
mente: a proteção das crianças e de adolescentes. 

A seguir, ilustraremos com mais um caso concreto, em que é
possível visualizar o experimentalismo institucional sob uma ópti-
ca distinta, focalizando-o como um mecanismo de desestabilização
de direitos. 

PODER NORMATIVO DO CNJ COMO MECANISMO DE

DESESTABILIZAÇÃO INSTITUCIONAL: O CASO DOS CARTÓRIOS

O CNJ, por determinação do inciso III do § 4º do art. 103-B da CF,
é competente para receber e conhecer das reclamações contra mem-
bros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares,
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro
que atuem por delegação do poder público ou oficializados, poden-
do determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com
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subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar
outras sanções administrativas. 

Fazendo uso dessa competência, o Conselho investigou 15 mil
cartórios em todo o Brasil, que, em conjunto, movimentam cerca de
4 bilhões de reais por ano. As investigações detectaram que os titu-
lares de uma parcela significativa dos cartórios,  cerca de 7.800,
ocupavam o cargo sem terem realizado concurso público. 

Em 9 de junho de 2009, o Conselho baixou as resoluções n. 80
e n. 81, dando início a uma série de debates e tensões, envolvendo,
inclusive, uma queda de braços entre o próprio Conselho e o STF.40

As resoluções apontadas determinaram, respectivamente, a vacân-
cia dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com
as normas constitucionais, que determinam a necessidade de reali-
zação de concursos públicos, e estabeleceu as regras a serem aplicadas
para a seleção de novos titulares. 

As normas editadas pelo CNJ tiveram um enorme impacto, tanto
na mídia, como naqueles diretamente interessados, os titulares não
concursados de cartórios. Estes, chegaram até mesmo a fazer pres-
são junto ao Congresso Nacional para que a PEC 471/05, a PEC dos
cartórios, fosse votada com urgência. 

A PEC proposta pelo Deputado Federal João Campos tem o obje-
tivo de efetivar em seus cargos, sem concurso público, os atuais
responsáveis e substitutos de cartórios. Assim, a titularidade seria
garantida àqueles que estivessem no desempenho da função no perío-
do entre a promulgação da CF em 1988 e o mês de novembro de
1994, quando foi aprovada a lei de concursos públicos para o setor. 

Esse, parece-nos, é um exemplo típico em que o CNJ exerceu o
destabilizing right, tal como sugerido por Sabel. O Conselho, com
base nos dados que possuía,  advindos, em boa medida, de proces-
sos de investigação instaurados junto ao próprio CNJ, tomou uma
decisão capaz de desestabilizar o sistema cartorário brasileiro, um
setor que, às escâncaras, resiste cumprir claras regras constitucionais
– como a do concurso público – e se mantém praticamente imune
a tentativas políticas de intervenção e correção.  

CONCLUSÃO

Neste capítulo analisamos o CNJ com o objetivo de encontrar respos-
tas para a seguinte indagação: Como explicar o fato de o Conselho,
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mesmo com pouco tempo de vida, ter sido capaz de se consolidar no
Poder Judiciário e exercer um papel transformador?

Levantamos a hipótese de a capacidade de ação do CNJ decorrer,
em boa medida, da forma pela qual ele foi juridicamente estrutura-
do e do modo como ele vem exercendo suas competências  na prática. 

Cremos ter demonstrado que há indícios de que o CNJ tenha
se transformado em uma espécie de laboratório de soluções ins-
titucionais, ao verificar e calibrar quais dessas soluções produzem
efeitos positivos ou negativos, na medida em que ele aperfeiçoa
o diagnóstico sobre a origem dos problemas organizacionais do
Poder Judiciário. 

É possível que o Conselho seja uma instituição que, por meio de
práticas experimentalistas – em que se aplica o método da tentativa
e erro –, esteja sendo capaz de melhor compreender o funcionamen-
to das engrenagens do Judiciário e, em função disso, dar respostas
mais eficazes aos entraves institucionais. 
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NOTAS

Cf. Maria Tereza Sadek, Reforma do Judiciário, p. 7.1�

Cf. Luiz Carlos Bresser Pereira. A reforma do estado dos anos 90:2�

lógica e mecanismos de controle. Lua Nova, Revista de Cultura Política, n. 45,
p. 1, 1998.

Cf. Maria Tereza Sadek, Reforma do Judiciário, p.7.3�

Idem, ibidem, p. 20.4�

Idem, ibidem, p. 91.5�

A crítica de que o CNJ exerceria uma espécie de controle externo6�

do judiciário foi praticamente neutralizada com a aprovação da EC n.
45/2004, visto que a ampla maioria do Conselho (nove dos quinze membros
que o compõem) advém deste mesmo poder (art. 103-B, incisos I a XIII da
Constituição Federal).

Roberto Mangabeira Unger, O direito e o futuro da democracia, p. 17-18.7�

A elaboração de metas para o poder judiciário e a realização de8�

mutirões carcerários são um claro exemplo disso.

Manifesto esta opinião com base em uma recente pesquisa empírica9�

que realizei sobre o poder normativo do CNJ. Os seus resultados, a que
me referirei diversas vezes ao longo deste texto, foram consolidados em
um artigo a ser publicado pela Revista Brasileira de Estudos Constitucionais,
ed. Forum.

Tribuna do Direito, ano 15, n. 172.  10�

É evidente muitos discordariam desta afirmação. O Ministro do11�

STF Marco Aurélio, por exemplo, tem sido um crítico contumaz da
atuação do CNJ. Ao votar na ação direta de inconstitucionalidade n.
3.823-1, o Ministro afirmou que o CNJ teria se tornado um
“superórgão”, extrapolando as competências que lhe foram conferidas
pela Constituição Federal. Mais recentemente, o ministro, no curso do
julgamento do pedido de extradição de Cezare Battisti, disse que gostaria
de registrar “nos anais do Supremo” seu descontentamento com a
atuação do Conselho (http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/
09/09/marco-aurelio-critica-submissao-do-stf-metas-fixadas-pelo-cnj-
767531852.asp).  
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Neste capítulo, opto por trabalhar apenas com as resoluções12�

expedidas pelo CNJ. Os demais atos normativos – enunciados
administrativos, instruções normativas, moções, notas técnicas, portarias e
recomendações – não serão avaliados.

Cito, p.ex., os estrangeiros David Trubeck, Álvaro Santos, Peter13�

Evans, Alice Amsden, Dani Rodrik, Brian Tamanaha e Charles Sabel e os
nacionais Luiz Carlos Bresser Pereira, Mario Gomes Schapiro e Diogo
Rosenthal Coutinho.  

O termo “desenvolvimento” pode assumir inúmeros sentidos a14�

depender do contexto em que é empregado. Uso-o, ao menos neste
momento, em seu sentido mais amplo, abrangendo, p.ex., sua acepção
econômica, social e cultural.

Charles Sabel é professor de Law and Social Science na Columbia Law15�

School (EUA).

Os artigos citados estão disponíveis para consulta no seguinte16�

endereço eletrônico: <http://www2.law.columbia.edu/sabel/papers.htm>.

Tradução livre de um excerto da p. 3 do artigo citado.17�

Benchmarking: criação de um paradigma a partir do qual é possível18�

fazer comparações (tradução livre).  

Charles Sabel, Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist19�

Organizations, Learning and Accountability, p. 11.

Tradução livre do seguinte excerto do artigo Destabilization Rights:20�

How Public Law Litigation Suceeds: “a public law destabilization right is a right
to disentrench or unsettle a public institution when, first, it is failing to satisfy
minimum Standards of adequate performance and, second, it is substantially immune
from conventional political mechanisms of correction”.

Afirmo que o processo de maturação do CNJ em alguma medida21�

tenha sido induzido, pois, em estudo anterior, levantei a hipótese de o
STF – cujo presidente também preside a Conselho (prática que foi
institucionalizada pela EC n. 61) – exercer um papel determinante no
funcionamento do CNJ. Conferir o artigo “O poder normativo do CNJ 
e o sistema de justiça brasileiro”, a ser publicado na Revista Brasileira de
Estudos Constitucionais.

Entrevista concedida ao jornal Tribuna do Direito, ano 15, n. 172.22�
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São as resoluções 4, 12, 15, 33, 44, 49, 50, 63, 66 e 69, editadas sob23�

a presidência dos conselheiros Nelson Jobim (resoluções n. 4 e 12), Ellen
Gracie (resoluções n. 15, 33, 44, 49 e 50) e Gilmar Mendes (resoluções n.
63, 66 e 69). Estas resoluções procuraram, respectivamente, criar o sistema
de estatística do poder judiciário; criar o banco de soluções do poder
judiciário; regulamentar o sistema de estatística do poder judiciário; criar o
sistema integrado da população do carcerária no âmbito do poder judiciário;
criar o cadastro nacional de condenados por ato de improbidade
administrava no âmbito do poder judiciário; organizar o núcleo de estatística
e gestão estratégica em órgãos do judiciário; alterar parcialmente o cadastro
nacional dos condenados por ato de improbidade administrativa; instituir o
Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA); criar mecanismo de
controle estatístico do acompanhamento, pelos juízes e tribunais, dos
procedimentos relacionados à decretação e ao controle dos casos de prisão
provisória; e criar o Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas
Judiciárias – DPJ.

Para fins de comparação, cito o modelo de regulação pensado para o24�

setor de telecomunicações. Neste caso, a CF previu no seu artigo 21, inciso
XI, que competia à União explorar os serviços de telecomunicações nos
termos da lei, que deveria dispor sobre a organização dos serviços, a criação
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Posteriormente, foi
editada a Lei 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações –, a qual traçou
limites e diretrizes precisas aos poderes – entre eles o normativo – da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nota-se, portanto, que
houve uma sensível diferença entre as formas de se outorgar poderes
normativos à Anatel e ao CNJ. 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a25�

guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho

Nacional do Ministério Público.

Quando da elaboração do artigo “O poder normativo do CNJ e o26�

sistema de justiça brasileiro” tive a oportunidade de analisar qualitativamente
as seguintes decisões proferidas pelo STF: ADC n. 12; RE n. 579.951; ADI
n. 3.823, 3.854, 3.457; MS n. 25.938 e MS n. 27.188.

É o que pude notar ao analisar as 74 primeiras resoluções editadas27�

pelo CNJ. A seguir, apontarei os temas disciplinados pelo Conselho e o
percentual de normas sobre eles editadas: 10,8% sobre “Organização interna
do CNJ”; 5,4% sobre “Proteção de crianças e adolescentes”; 1,5% sobre
“Serviços auxiliares de justiça”; 13,5% sobre “Diagnósticos”; 21,6% sobre



“Questões funcionais”; 6,7% sobre “Execução penal”; 28,3% sobre “Questões
administrativas”; 8,1% sobre “Gestão financeira”; e 4% sobre “Outros”.

Valho-me de uma analogia feita pelo professor Carlos Ari Sundfeld.28�

Apesar de alegórica, creio que ela contribui para visualizar o papel
desempenhado pelo CNJ.

A Constituição Federal atribuiu ao CNJ uma série de competências,29�

dentre as quais a de funcionar como uma espécie de última instância
correcional (incisos II e III do § 4º do art. 103-B da CF). Dando
cumprimento a este mandamento constitucional, o CNJ desenvolveu uma
quase jurisdição administrativa, que pode ser acessada por meio de diversos
instrumentos processuais previstos em seu Regimento Interno (disponível
em: <http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=5110&Itemid=685>).

Este gráfico toma como base para sua elaboração as 74 primeiras30�

resoluções editadas pelo CNJ. Em 38% resoluções, o Conselho
expressamente fez menção, nos “considerandos” das normas ou nas atas de
reuniões, que sua elaboração levava em consideração prévias decisões do
CNJ. Presumi que nos demais casos (62% das resoluções) o Conselho as
editou espontaneamente.

Exemplifico mencionando o tema de algumas normas. A Resolução31�

n. 45 padronizou os endereços eletrônicos dos órgãos do judiciário; 
a resolução n. 7 procurou coibir a prática do nepotismo no judiciário; 
a Resolução n. 10 vedou o exercício pelos membros do poder judiciário 
de função nos tribunais de justiça desportiva.

O Regimento Interno do CNJ foi criado por meio da Resolução 32�

n. 67, em março de 2009.

É o caso, por exemplo, da Agência Nacional de Telecomunicações33�

(Anatel), cujas minutas de atos normativos deverão ser submetidas à
consulta pública, formalizada por publicação no Diário Oficial da União
(art. 42 da Lei 9.472/1997). A diferença, neste caso, é que a Lei
9.472/1997 obriga que as minutas de atos normativos sejam submetidas 
à consulta pública, enquanto o Regimento Interno do CNJ apenas faculta
ao órgão o uso deste instrumento.

Com o objetivo de saber quantas e quais resoluções já haviam sido34�

submetidas a estes procedimentos, tentei fazer uma pesquisa no sitio
eletrônico do CNJ (<www.cnj.jus.br>). No entanto, esta pesquisa mostrou-
se infrutífera, pois estas informações não se encontram disponíveis para
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consulta. Assim, no dia 23 de maio de 2009, enviei um e-mail à ouvidoria
do CNJ para saber como eu poderia ter acesso a estes dados. Pouco tempo
depois fui informado por Juliana Digues – funcionária da Seção de
Acompanhamento do Cumprimento das Deliberações do CNJ – de que as
propostas que haviam culminado com a edição das resoluções 60, 74 e 75
haviam sido submetidas à consulta pública.

Brian Tamanaha, professor da Washington University School of Law35�

in St. Louis, em seu artigo intitulado The primacy of society and the failures
of law and development (disponível em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1406999>), chama a
atenção o que ele denomina de connectedness of law principle. Em síntese,
segundo o autor, o direito pode ter um papel no desenvolvimento, desde
que ele esteja afinado com as forças sociais (p. 39).

Charles Sabel, Beyond Principal-Agent Governance: Experimentalist36�

Organizations, Learning and Accountability, p. 4.

As resoluções editadas com o objetivo de revogar total ou37�

parcialmente outras normas são as seguintes: 9, 21, 24, 27, 28, 42, 50, 55, 56,
57 e 74.

O Gráfico 2 toma como base para sua elaboração as 74 primeiras38�

resoluções editadas pelo CNJ.

O conteúdo da decisão proferida neste pedido de providências não39�

foi disponibilizado para consulta no sitio eletrônico do CNJ.

Esse fato foi noticiado pelo jornal Tribuna do Direito, ano 17, n. 203.40�

O STF, em mais de cem casos, concedeu liminares garantindo o direito de
titulares não concursados de cartórios permanecerem no cargo. As decisões
basearam-se no fato de o CNJ, por meio das resoluções, ter suspendido
decisões judiciais anteriores proferidas por tribunais.
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CAPÍTULO 14
REAL EFETIVIDADE DAS OPORTUNIDADES SOCIAIS:
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR GRATUITO
Dalton Tria Cusciano

Neste capítulo pretendemos verificar como o Poder Judiciário atua
frente a atos estatais que dificultam a implementação das oportuni-
dades sociais elencadas na Constituição Federal, conferindo se tais
decisões proferidas pelo Poder Judiciário moldam ou influenciam o
comportamento dos agentes públicos.1

Visando concretizar o que foi proposto, estudamos os acórdãos
proferidos em sede de apelação em mandado de segurança2 pelo Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região, relacionados ao tema acesso
gratuito ao ensino superior em universidades públicas federais.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi o escolhido por
reunir o maior número de estados3 sob sua jurisdição e diversas uni-
versidades federais, que são responsáveis pelo egresso da maior parte
dos universitários da rede pública de ensino superior.

O tema foi selecionado em virtude do caráter coletivo do direito
à educação e da prática recorrente da cobrança de “taxa” de matrí-
cula perpetrada pelas instituições de ensino superior público. Essa
prática, tão comum no ensino superior público brasileiro, levou diver-
sos estudantes universitários a provocarem o Judiciário, tanto na esfera
estadual quanto na esfera federal, objetivando acautelar seus direitos.

Com a constante provocação judicial, a questão sobre a possi-
bilidade ou não de cobrança de “taxa” de matrícula chegou até o
Supremo Tribunal Federal, que, em 2008, editou a Súmula Vincu-
lante n. 12, sedimentando jurisprudência longa e pacífica acerca da
impossibilidade de cobrança de “taxa” de matrícula nas universida-
des públicas por infringir o disposto no art. 206, IV, da Lei Maior.

Neste capítulo, o termo “taxa” se encontra entre aspas em vir-
tude de ser esta a denominação dada pelas universidades públicas à
cobrança efetuada para realização de matrícula. Esse termo, apesar
de juridicamente equivocado, tendo em vista que o ato praticado por
algumas universidades não se enquadra no conceito jurídico de taxa,
também foi utilizado na redação da Súmula Vinculante n. 12.

A importância da verificação empírica decorre da natureza espe-
cial que determinados direitos possuem em nosso ordenamento
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jurídico, não bastando apenas que sejam garantidos pelo Poder Judi-
ciário em caso de eventual descumprimento, pois eles necessitam
também de políticas voltadas à sua efetivação e de constante con-
trole para alijar costumeiras práticas de transgressão legal. 

Eduardo Faria bem ensina ao dizer: 

ao contrário da maioria dos direitos individuais tradicionais,
cuja proteção exige apenas que o Estado jamais permita sua
violação, os direitos sociais não podem simplesmente ser
“atribuídos” aos cidadãos.4

Ademais, ao efetivarmos tais oportunidades sociais contribuímos
diretamente com o desenvolvimento, ideia essa que exploraremos
analisando os estudos de Amartya Sen.

DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADES SUBSTANTIVAS

Segundo a visão de Amartya Sen, o desenvolvimento deve ser visto
como um processo de expansão das liberdades substantivas, sendo tal
expansão o fim primordial de cada sociedade e o principal meio do
desenvolvimento. Quebra-se a fórmula desenvolver para libertar, ado-
tando-se sua antítese: libertar para desenvolver.

Libertar, utilizado no sentido de expansão das liberdades substan-
tivas, pode ser conceituado como atribuir aos indivíduos capacidades
básicas que os intitulem a ser arquitetos de suas próprias vidas, for-
necendo condições para “viverem como desejariam”.5 Essas
capacidades básicas são dividas por Amartya Sen em cinco tipos de
liberdades substantivas:

Liberdades políticas: Entendidas como aqueles direitosa) 
conferidos aos indivíduos que permitem a liberdade de
expressão, liberdade política (escolha de partidos e de membros
do Executivo e do Legislativo, voto secreto, possibilidade de
crítica e de dissenso), imprensa livre e liberdade de fiscalização;

Facilidades econômicas: Possibilidade de utilização dosb) 
recursos econômicos visando o consumo, troca ou produção, em
um ambiente no qual a distribuição de riqueza se faz
importante, diante de um aumento da renda e da riqueza de
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um país, ou seja, a elevação da renda e da riqueza gerada no
país deve corresponder a maiores oportunidades de utilização
dos recursos econômicos pelos indivíduos. Ademais, os cidadãos
devem ter condições de obter acesso a financiamentos, desde
que devidamente respeitados os recursos financeiros disponíveis;

Oportunidades sociais: São os serviços prestados peloc) 
Estado de forma adequada e eficiente como saúde, educação,
segurança, que influenciam a liberdade dos indivíduos de duas
formas: 1) fornecendo condições básicas de sobrevivência (por
meio de vacinações, remédios, proteção)6 e 2) alijando barreiras
de privação de liberdade decorrentes, por exemplo, do
analfabetismo/analfabetismo funcional, que afasta os cidadãos
nessas condições de oportunidades de trabalhos;

Garantias de transparência: Conceituadas em síntese comod) 
o direito a informação acerca, por exemplo, do dispêndio do
erário ou então dos votos proferidos no Legislativo ou os
projetos de lei formulados por seus representantes eleitos. Tais
garantias visam coibir a corrupção, o nepotismo, transações
ilícitas, captura, irresponsabilidade fiscal, etc.;

Segurança Protetora: Asseguração de meios básicos dee) 
sobrevivência para os indivíduos que se encontrem em situação
de extrema miséria, sob o risco de morte por inanição ou por
hipotermia, ou ainda fome iminente. Dentre os meios disponíveis
que poderiam ser utilizados para evitar tais situações encontram-
se a possibilidade de suplementos de renda aos indigentes,
distribuição de alimentos e vestuário aos necessitados, etc.

Como salientado anteriormente, estudaremos especificamente as
oportunidades sociais, sob o aspecto do acesso ao ensino universitá-
rio. Ressalte-se que existem diversas evidências demonstrando a
importância e os impactos que uma escolaridade maior tem sobre os
aspectos econômicos e sociais. É importante destacar trabalhos, como
o de Menezes Filho,7 que apontam a correlação entre escolaridade
maior e aumento dos salários, aprimoramento das condições saluta-
res, redução da possibilidade de desemprego e da propensão ao crime. 
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Outro exemplo dessa correlação, obtido de forma empírica,
advém de estudos feitos por Schwartzman8 em que ele relacionou
a renda individual de todas as fontes com a renda familiar de pes-
soas com diversos níveis educacionais (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Diferencias de renda por curso concluído.

Fonte: IBGE/PNAD, 1998.

Por fim, é importante ressaltar que adotar a visão de Amartya
Sen, do desenvolvimento como liberdade substantiva, como fize-
mos neste capítulo, acarreta o inevitável questionamento acerca da
efetividade dos direitos elencados no ordenamento jurídico brasi-
leiro e no impacto que a interferência do Poder Judiciário causa em
sua garantia.

PERFIL DOS ESTUDANTES E IMPACTO DAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS NO ENSINO SUPERIOR

Uma percepção notória e comum a todos é a de que existem pou-
cas universidades públicas quando comparadas as instituições de
ensino superior privadas, assinalação esta correta, conforme pode-
mos conferir na Tabela 1.
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Tabela 1. Evolução do número de instituições, segundo 
a categoria administrativa (Brasil, 2001-2008).

De acordo com a Tabela 1, podemos notar a presença de 236  ins-
tituições de ensino superior de caráter público em 2008, e 2.016
instituições de ensino superior privadas.

O perfil de renda familiar dos estudantes universitários segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de
2007 e do PNAD9 demonstram, conforme o Gráfico 2 e a Tabela 2,
um percentual maior de estudantes de renda inferior10 no ensino
superior público do que no ensino superior privado.  Todavia, em
números absolutos, esse número é consideravelmente pequeno quan-
do comparado ao número de estudantes pertencentes ao extrato mais
rico da população que frequentam instituições de ensino superior. 

De acordo com dados, 53,7% dos estudantes que frequentam a
rede pública e 58,7% dos que frequentam a rede privada são oriun-
dos de famílias do quinto mais elevado, que representam apenas
9,6% das famílias brasileiras, enquanto, apenas 2,9% e 1% dos estu-
dantes do ensino público e privado respectivamente, são oriundos
de famílias do primeiro quinto, que correspondem a 30,2% das famí-
lias do País.

Em números absolutos, no ano de 2006, 384.059 universitários
possuíam renda familiar de até  dois salários mínimos. 
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Gráfico 2. Estudantes que frequentam o ensino superior por
categorias administrativa e quintos de renda familiar.

Fonte: PNAD/IBGE, 2007.

Tabela 2. Estudantes de nível superior por renda familiar 
em salários mínimos.

RENDIMENTO 2004 2005 2006

SEM RENDIMENTO 31.101 39.094 47.992

1 SALÁRIO MÍNIMO 39.128 52.145 76.100

1 A 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 137.999 200.114 259.967

3 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 2.022.351 2.283.870 2.626.045

MAIS DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 1.822.391 1.806.640 1.850.465

TOTAL 4.277.122 4.692.898 5.270.287

SALÁRIO MÍNIMO R$ 260 R$ 300 R$ 350

Fonte: Tabulação da variável v4722 das PNADs de 2004, 2005 e 2006, 

realizada por Simon Schwartzman. 
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Gráfico 3. Renda familiar no campus e na sociedade 
(até 3 salários mínimos).

Fonte: IBGE/PNAD, 2004.

Diante dos dados apresentados, podemos perceber que as insti-
tuições de ensino superior públicas não chegam a representar 10%
do número de instituições privadas, , contudo, elas somam, aproxi-
madamente, 25,4% do número total de matrículas de estudantes de
ensino superior (ver Tabela 3)

Tabela 3. Matrículas em cursos de graduação presenciais, 
por organização acadêmica e categoria administrativa.

Pode-se concluir, portanto, que as instituições de ensino supe-
rior públicas representam, de acordo com os dados de 2007, um
quarto das matrículas do ensino superior, sendo tais vagas preen-
chidas em grande parte por alunos provenientes dos mais altos
extratos sociais da sociedade. Contudo, parte dos estudantes dessas
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instituições públicas, conforme demonstrado no Gráfico 3 e na Tabe-
la 3 tem sua origem em famílias de baixíssima renda, e o fornecimento
somente de ensino gratuito muitas vezes não é o suficiente para man-
ter esses alunos nessas instituições.

Esses estudantes, após passarem por processos seletivos rigorosos
e obterem aprovação, viam-se muitas vezes obrigados a escolher entre
sair de suas casas para morar no campus universitário, tendo uma série
de dispêndios superiores à renda familiar com alimentação, trans-
porte, materiais correlatos à área de formação, ou então a abdicar
do ensino superior pelo qual tanto lutaram. Ao escolherem o difícil
caminho do ensino universitário e conseguirem alcançar o sonho de
ingressar em uma instituição de ensino público, os estudantes se depa-
ram com um importante e primeiro óbice: a “taxa” de matrícula.

TAXA DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

O valor cobrado sob o nome “taxa” de matrícula pelas universida-
des federais, varia muito. Na Universidade Federal de Minas Gerais,
em agosto de 2008, o valor era de 194,57 reais, o que representava
à época 46.8% do salário mínimo, que era de 415 reais; lembrando
que a “taxa” deve ser paga no início de cada semestre.

De acordo com o relatório do acórdão proferido em sede de ape-
lação em mandado de segurança n. 2006.38.00.000039-2/MG, já no
primeiro semestre do ano de 2006, a UFMG cobrava 195,13 reais de
“taxa” de matrícula, o que representava 65% do salário mínimo,11 que
era de 300 reais.

Por seu turno a Universidade Federal de Goiás, em fevereiro de
2008, cobrava 93 reais de taxa de matrícula dos novos alunos, o que
representava à época quase 25% do salário mínimo,12 que era de 380
reais. Os alunos que já frequentavam essa universidade federal de
Goiás pagavam uma “taxa” de semestralidade no valor de 50 reais.

Já a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha cobrava 158
reais sob a alcunha de “taxa de semestralidade”.

Existem diversas universidades públicas que cobram “taxa” de
matrícula ou semestralidade como a Universidade Federal de Itaju-
bá, mas nosso objetivo aqui é meramente demonstrar o valor dessas
“taxas” e sua variação de instituição para instituição.

Muitos estudantes humildes, ao ingressar ao curso superior em ins-
tituição de ensino pública e tomar ciência das “taxas” de matrícula,
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não tinham outra escolha senão desistir do sonho, pois não teriam
como custear a matrícula. Outros seguiam o caminho inverso e efe-
tuavam suas matrículas amparados por liminares concedidas em
Mandados de Segurança, utilizando a justiça gratuita.

São esses casos que veremos: estudantes que lutaram até o fim
pelo cumprimento das regras dispostas na Constituição e pela opor-
tunidade de uma vida qualitativamente melhor.

ANÁLISE DAS DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL

FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Realizamos uma breve pesquisa no setor de jurisprudência do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região, com a busca no campo de pesquisa
livre pelos seguintes temas: “taxa de matrícula ensino superior univer-
sidade”; selecionamos ”acórdãos”, o que resultou em 52 documentos;
em “taxa de matrícula ensino superior universidade pública” e  “taxa
de matrícula universidade pública” selecionamos “acórdãos” e não
encontramos resultados.

Dos 52 acórdãos encontrados foram escolhidas as Apelações em
Mandado de Segurança referentes ao tema “cobrança de ’taxa’ de
matrícula em instituições de ensino superior públicas”, o que tota-
lizou 23 acórdãos (ver Tabela 4).

Tabela 4. Apelações em Mandado de Segurança relativas à cobrança
de “taxa” de matrícula em instituições de ensino superior públicas.

NÚMERO DA APELAÇÃO

EM MANDADO AUTORIDADE

DE SEGURANÇA (MAS) DATA DO VOTAÇÃO/ COATORA/ RATIO

E ESTADO DE ORIGEM JULGAMENTO TURMA APELANTE DECIDENDI

1º 2007.38.00.021428-6/MG 9.09.2009  UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF E 

MINAS GERAIS SÚMULA
(UFMG) VINCULANTE 

N. 12 DO STF

2º 2007.38.00.022472-9/MG 22.9.2008 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF E 

MINAS GERAIS SÚMULA
(UFMG) VINCULANTE 

N. 12 DO STF



PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

312

3º AC 2007.38.00.022212-9/MG* 10.9.2008 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF E 

MINAS GERAIS SÚMULA
(UFMG) VINCULANTE

N. 12 DO STF

4º 2007.38.00.022202-6/MG 10.12.2007 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA FEDERAL DE DA CF 
TURMA MINAS GERAIS

(UFMG)

5º 2005.38.00.023685-0/MG** 29.8.2007  UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

6º 2006.38.00.017374-6/MG 18.7.2007 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

7º 2006.38.00.022445-8/MG 21.3.2007 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

8º 2006.35.00.003344-9/GO 7.3.2007 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

9º 2006.38.00.000234-8/MG 20.11.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

10º 2006.35.00.003276-2/GO 20.11.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

11º 2006.38.00.000008-0/MG 25.10.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

12º 2006.38.00.000039-2/MG 23.10.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

13º 2006.35.00.003343-5/GO 13.10.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)



14º 2005.38.00.024155-3/MG 11.10.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

15º 2006.38.00.000155-5/MG 17.7.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

16º 2003.38.00.049750-1/MG 26.6.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

17º 2005.38.00.001267-4/MG 10.5.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

18º 2004.35.00.003135-9/GO 26.4.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

19º 2005.35.00.004477-7/GO 10.4.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

20º 2004.35.00.003829-3/GO 13.2.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
SEXTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

21º 2005.38.00.023680-1/MG 8.2.2006 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

22º 2004.35.00.003827-6/GO 13.7.2005 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

GOIÁS (UFG)

23º 2003.38.00.046908-8/MG 1.6.2005 UNÂNIME/ UNIVERSIDADE ART. 206, IV, 
QUINTA TURMA FEDERAL DE DA CF

MINAS GERAIS
(UFMG)

* Apesar de estar classificado como Apelação Civil no site do Tribunal Regional

Federal da 1ª Região, trata-se na verdade de Apelação em Mandado de Segurança.

** O acórdão fala tanto da impossibilidade de cobrança de matrícula no ensino

superior (graduação) quanto da impossibilidade de tal cobrança na pós-graduação.
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Os outros acórdãos encontrados versavam sobre: (1) (im)pos-
sibilidade de cobrança de taxa de vestibular ou de mensalidade em
cursos de pós-graduação em instituições públicas; (2) taxas abusi-
vas de matrícula em instituições privadas; (3) discussão sobre
créditos educativos; (3) embargos e/ou agravos das sentenças/deci-
sões interlocutórias concessivas das liminares em Medida de
Segurança; e (4) remessas de ofício e remessas ex oficio das sen-
tenças concessivas da segurança.

É interessante notar que a mais antiga apelação em mandado
de segurança encontrada pelo cr itér io de busca utilizado, julga-
da em 1º de junho de 2005, refere-se a diversos precedentes do
próprio Tribunal que não constavam quando realizamos a pes-
quisa, como, por exemplo, a Apelação em Mandado de Segurança
n. 1999.01.00.095909-6/MG, que também faz referência a prece-
dentes que se encontra assim ementada:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA.
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO DE BOLSAS.
1. A instituição de taxas, criadas por universidades públicas, não
pode ser erigida de contribuição espontânea em condição para
efetivação da matrícula do estudante, por mais lídimos que
sejam seu objetivo e seu alcance sociais, sob pena de violação
ao direito à matrícula do estudante de estabelecimento federal
de ensino superior, cuja gratuidade tem assento constitucional
(CF, art. 206, IV).
2. Precedentes da Turma.
3. Apelação e remessa oficial improvidas.
(AMS n. 1999.01.00.095909-6/MG, Primeira Turma, Rel. Juiz
Federal Reynaldo Soares da Fonseca (conv.), Data da Decisão.
25/07/2002, D.J de 30/07/2002. p. 40).

No caso dessa ementa, assim como em mais 16 dos acórdãos pes-
quisados, a autoridade coatora e apelante era a Universidade Federal
de Minas Gerais; em outros 7 casos a autoridade coatora e apelan-
te é a Universidade Federal de Goiás.

Outras universidades federais que costumeiramente praticam a
cobrança de “taxa” de matrícula e encontram-se sob a jurisdição do
Tribunal Regional da 1ª Região, não apareceram como apelantes na
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busca efetuada. Não se sabe se foram impetrados mandados de segu-
rança em desfavor de tais instituições, ou se uma vez concedidos os
mandados essas instituições não apelaram.

O duplo grau de jurisdição obrigatório não ocorreu no caso sob
estudo, pois se aplica à exceção prevista no art. 475, § 2º do Códi-
go de Processo Civil, diante do quantum cobrado, que prevê:

Art. 475 - Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzin-
do efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Muni-
cípio, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).
III - que julgar improcedente a execução de dívida ativa da
Fazenda Pública (Art. 585, VI).
(...)
§ 2º - Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a con-
denação, ou o direito controvertido, for de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso
de procedência dos embargos do devedor na execução de dívi-
da ativa do mesmo valor.
O art. 206, IV, da Constituição Federal foi utilizado como ratio
decidendi em todos os acórdãos, os quais ressaltaram sempre sua
violação, quando da cobrança da “taxa” de matrícula. Tal arti-
go dispõe:
Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes prin-
cípios:
(...)
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

Em todos os 23 acórdãos que encontramos relativos ao tema em
estudo, as liminares foram concedidas e posteriormente ratificadas
pelo juízo de primeiro grau, tendo todas as sentenças sido manti-
das unanimemente no tocante à impossibilidade de cobrança de
matrícula pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, decorrente
de ato administrativo inconstitucional.

Algumas apelações foram parcialmente providas; os provimentos
parciais referiam-se unicamente à impossibilidade de como alguns
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impetrantes/apelados desejavam, e à extensão dos efeitos do man-
dado de segurança para as próximas matrículas semestrais, tendo em
vista ser inadmissível a concessão de segurança para casos futuros da
mesma espécie.

CONCLUSÃO

Diante dos números apresentados, queda cristalino que independen-
temente da manifestação do Judiciário as universidades federais de
Minas Gerais e de Goiás continua cobrando uma “taxa” de matrícu-
la e o Poder Judiciário tem moldado ou influenciado a postura das
citadas instituições.

A cobrança continua sendo feita, as liminares concessivas dos
mandados de segurança continuam sendo agravadas, as sentenças
continuaram sendo apeladas, não importando existir jurisprudência
mansa e pacífica no Tribunal Federal da 1ª Região a respeito da
inconstitucionalidade desse tipo de cobrança.

As tabelas e gráficos apresentados aqui demonstram claramente
a renda familiar dos estudantes de nível superior, e apontam a falta
de igualdade de oportunidades para todos os membros da popula-
ção, que almejam o nível superior.

O sistema educacional em todos os seus níveis (fundamental,
médio e superior) deve operar de forma equitativa, garantindo opor-
tunidades a todos, cabendo ao Estado fornecer políticas públicas
capazes de reduzir a desigualdade social, retratada claramente no
acesso ao ensino superior, tanto público quanto privado.

A falha na criação de oportunidades sociais ou na manutenção
destas faz persistir o abismo social entre as classes sociais no Brasil,
o que prejudica diretamente o desenvolvimento da personalidade
humana, da própria cidadania e, como demonstrado, do desenvol-
vimento econômico. Não basta o direito à educação estar previsto
na própria Carta maior, pois, como visto, apenas a previsão consti-
tucional está longe de garantir a efetividade desse direito.

A cobrança de “taxa” de matrícula não está associada à reserva
do possível. Muito pelo contrário, de acordo com os argumentos
apresentados nas apelações pelas universidades federais de Minas
Gerais e de Goiás, a referida “taxa” é cobrada para tornar efetivo o
dispositivo constitucional que impõe à sociedade a promoção e o
incentivo à educação, sendo tal “taxa”, de acordo com os argumen-
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tos ofertados, dos quais não se discute a boa-fé, revertida para estu-
dantes carentes.

Todavia, nos impressiona o fato de que durante anos tais Univer-
sidades, mesmo sabendo da inconstitucionalidade de suas condutas,
seja pela clareza do dispositivo constitucional ou pelas constantes
manifestações do Poder Judiciário acerca do tema, continuam perpe-
tuando a prática da cobrança de “taxa” de matrícula semestral,
impedindo o acesso ao ensino universitário gratuito por estudantes
carentes, que, ironicamente, seriam os beneficiários dessa cobrança.
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NOTAS

Sobre o tema interessante notar o trabalho de Alec Stone Sweet,1�

Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe. Oxford: Oxford
University Press, 2000.

Lembrando que apesar de existir duplo grau de jurisdição ou2�

reexame necessário em sede de mandado de segurança concedido em
desfavor de universidades públicas federais, conforme o Parágrafo único do
artigo 12 da hoje revogada lei federal 1.533/51, que asseverava: “A
sentença, que conceder o mandado, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição,
podendo, entretanto, ser executada provisoriamente” (redação dada pela Lei
6.071/1974), este não se aplica ao caso em questão, em virtude do artigo
475 § 2º do Código de Processo Civil. A atual lei do mandado de segurança
(Lei Federal 12.016/09), traz no Parágrafo 1º do artigo 14º, semelhante
disposição, conforme a seguir transcrito: “Concedida a segurança, a sentença
estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”, estando
também sujeita as exceções do artigo 475 § 2º do Código de Processo Civil.

O Tribunal Regional Federal da Primeira região é o que reúne o3�

maior número de estados sob sua jurisdição. Abrange as Seções Judiciárias
do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia Roraima, e Tocantins

Faria, 2002, p. 105.4�

O termo foi traduzido, quando da tradução para o idioma português,5�

para maiores informações vide SEN, Amartya, Desenvolvimento como liberdade,
São Paulo, Companhia das Letras, 2000, p. 54.

Utiliza-se o termo proteção no contexto da segurança pública, de6�

forma a evitar que os indivíduos estejam expostos a riscos em relação à sua
segurança ou vida.

MENEZES-FILHO, N. A (2001). Educação e desigualdade. In: Lisboa,7�

M. B.; Menezes-Filho, N. Org. Microeconomia e sociedade no Brasil. Rio de
Janeiro: Contra Capa Livraria, 2001.

SCHWARTZAMN, Simon. A revolução silenciosa do ensino superior.8�

In: DURHAM,Eunice Ribeiro; SAMPAIO, Helena. O ensino superior em
transformação. São Paulo: Núcleo de Pesquisas sobre Ensino Superior
(Nupes/USP), p. 13-30.

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.9�



1º, 2º, e 3º quintos.10�

O salário mínimo de 350 reais entrou em vigor em 1º de abril de11�

2008, posteriormente à efetivação da matrícula.

O salário mínimo de 415 reais entrou em vigor em 1º de março de12�

2008, como a cobrança de matrícula ocorreu em fevereiro de 2008, o
cálculo foi feito sob o valor do salário mínimo à época.
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CAPÍTULO 15
GLOBALIZAÇÃO E GOVERNANÇA GLOBAL
Elisson Pereira da Costa

A análise de um tema como o aqui proposto passa necessariamente
por uma investigação da construção dos conceitos de governança glo-
bal e globalização. De fato, as palavras governança e globalização
podem, em uma visão superficial, apresentar conceitos simplificados,
no entanto esses termos possuem feições próprias e distintas como
veremos ao longo deste texto. Ao pensarmos em governança é comum
se fazer a associação imediata ao governo ou à governabilidade e até
mesmo à globalização, já que existe também a chamada a governan-
ça global.

É importante mencionar que atualmente fala-se em governança
corporativa nas grandes companhias. Apenas para exemplificar, a
Associação Brasileira dos Terminais Portuários, em março de 2009,
lançou um Manual de Governança Corporativa dos Portos Brasilei-
ros.1Trata-se de um documento no qual, na qualidade de instrumento
de governança corporativa dos portos, o Conselho de Autoridade Por-
tuária realiza o acompanhamento periódico do orçamento anual dos
portos brasileiros, elabora o plano plurianual de investimentos e de
dragagem dos portos e fiscaliza os processos de licenciamento
ambiental necessários à execução desses planos. Consignamos,
porém, que em nosso estudo não realizamos a análise da governança
sob esse aspecto corporativo e sim no âmbito global.

Em 1968, ocorreu uma discussão relevante acerca da necessida-
de de formação de um ordenamento supranacional no âmbito do
chamado Clube de Roma, formado por intelectuais, políticos e cien-
tistas, críticos do progresso desenfreado. Esse grupo acabou por
alertar sobre o esgotamento do planeta, tendo em vista o crescimen-
to desmedido da população e do processo de industrialização. 

Desde o fim da Guerra Fria, o mundo entrou numa era de maior
complexidade. Acontecimentos como a degradação ambiental e o
crescimento de instituições supranacionais na Europa alargaram os
questionamentos acerca da governança global. 

Na década de 1990, o Banco Mundial apresentou uma ideia de
governança sob o aspecto essencialmente econômico, com quatro
áreas de ação da chamada boa governança: administração eficiente
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do poder público, controle do Estado e da ação administrativa, trans-
parência e ativa transferência de informações, e estrutura legal digna
de confiança.

Com o crescimento do fenômeno da globalização, sobretudo a
partir do final da Guerra Fria, em 1990, e dos decorrentes proble-
mas transnacionais, passou-se a questionar a “nova ordem mundial”
e a indagar quem e como se deveria administrar as soluções que esti-
vessem fora da jurisdição dos Estados. 

Assim, surgiu a ideia de um Governo Global com a proposição
de um mundo unificado em unidades políticas e econômicas, haven-
do aqueles que imaginam um sistema de gestão transacional
formado por órgãos executivos, normativos e judiciários.

A governança global, então, passou ser considerada um mecanis-
mo de progresso e desenvolvimento; e foi definida pela Comissão
sobre Governança Global criada pela ONU como “a totalidade das
diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições públi-
cas e privadas, administram seus problemas comuns”.

Nesse contexto, a governança é tida como um mecanismo para
administrar problemas comuns, de forma não convencional, envol-
vendo organizações internacionais, da sociedade civil e empresas
transacionais. Conforme veremos adiante, para entendimento do
tema, imperiosa é a apresentação das diferenças entre os termos
governança, governo, governabilidade e globalização.

GOVERNO, GOVERNABILIDADE E GOVERNANÇA

Antes da análise que apresentaremos nesta seção, convém fixar a
premissa de que governança e governo são termos distintos. Nesse
sentido, surge a seguinte questão a ser resolvida: É possível gover-
nança sem governo?

Ao se falar em governo é natural que surja a ideia de Estado
e Administração Pública. Porém, como veremos, tais conceitos
não se confundem. O objetivo aqui, evidentemente, não é esmiu-
çarmos a conceituação de cada um desses termos. Entretanto,
ofereceremos uma definição, ainda que singela, de cada um deles.
Vale aqui o registro de que a definição desses assuntos envolve
numerosos problemas, uma vez que eles exprimem mais de um
sentido, razão pela qual, apresentaremos a questão sobre o ponto
de vista do direito.
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A denominação Estado (do latim, status, que quer dizer estar
firme) expressa uma situação de permanente convivência ligada à
sociedade política, que surgiu em O príncipe, de Maquiavel. Na ver-
dade, encontrar um conceito de Estado que agrade a todas as
correntes doutrinárias é impossível, pois o Estado como um ente
complexo pode ser visto sob diversos aspectos.

O Estado em seu processo de formação passou pelo chamado
Estado Antigo, que possuía duas marcas fundamentais, quais sejam,
sua natureza unitária e a religiosidade. Após o Estado Grego des-
taca-se o Estado Romano, cuja peculiaridade mais importante era
a base familiar da organização, com determinada parcela do povo
participando diretamente do governo. O Estado Medieval caracte-
rizou-se pelo feudalismo, com forte influência da Igreja Católica
em seu processo de formação; as deficiências desse modelo culmi-
naram no Estado Moderno, com suas quatro notas características:
a soberania, o território, o povo e a finalidade.2

Utilizando mais uma vez dos conceitos acerca da Teoria Geral
do Estado, podemos dizer que os elementos essenciais do Estado
são: o poder político, o poder jurídico e o poder social. O Estado,
portanto, pode ser entendido como a entidade executora da sobe-
rania nacional, que exerce seu poder sobre determinada população
dentro de um território visando à satisfação do bem comum.

Para os estudiosos das ciências jurídicas, a palavra governo pode
ser vista sob os seguintes aspectos: em sentido formal, é o conjun-
to de poderes e órgãos constitucionais; em sentido material, é o
complexo das funções estatais básicas; em sentido operacional, é a
condução política dos negócios públicos. 

Sob esses parâmetros, a constante do governo é a sua expres-
são política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do
Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente.3

Existe uma acepção do termo governo mais própria da reali-
dade do Estado Moderno, que não indica apenas o conjunto de
pessoas que detêm o poder de governo, mas o complexo dos
órgãos que institucionalmente têm o exercício do poder.

O governo constitui um aspecto do Estado. Na verdade, entre
as instituições estatais que organizam a política da sociedade que,
em seu conjunto, constituem o que habitualmente é definido como
regime político as que têm a missão de exprimir a orientação polí-
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tica do Estado são os órgãos do Governo.4

A expressão administração pública, de certo modo, também é
duvidosa, pois ela tem mais de um sentido. Do ponto de vista obje-
tivo, a administração pública consiste no exercício da função
administrativa para satisfação do interesse da coletividade. Sob a ópti-
ca subjetiva, a administração pública é o conjunto de órgãos e agentes
que executam as atividades administrativas. Numa visão global, a
administração pública é o aparato do Estado destinado à realização
de serviços públicos para satisfazer as necessidades coletivas.

Feitas essas considerações e, como dito alhures, o conceito de
governança, a partir dos anos 1990, alargou-se com a participação da
sociedade civil na solução de problemas comuns. A governança refe-
re-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem ou não
derivar de responsabilidades legais formalmente prescritas, indepen-
dentemente do exercício de um poder de polícia estatal. Todavia, isso
não quer dizer que governança significa governar, e nem estamos a
afirmar que é possível governança sem governo.

Há autores que defendem a possibilidade da construção da gover-
nança sem governo, mas é preciso cautela ao utilizar dessa expressão.
É preciso deixar registrado que a governança não exclui o Estado, mas
também não se confunde com este nem com o próprio governo. Na
verdade, a governança expressa ideias, crenças e motivações, sendo
construída pelo consenso.

Nesse passo, Gonçalves5 se manifestou: “Algum cuidado deve
existir, porém, no uso da expressão “governança sem governo”. Ela
pode significar, como diz Slaughter, o mantra do novo medievalis-
mo, baseado no fim do Estado-Nação, e o movimento inexorável
para instituições supra e subestatais, e sobretudo para a predominân-
cia de atores não estatais. Insurgindo-se contra essa corrente,
Slaughter defende uma nova ordem mundial baseada na existência
e no funcionamento de redes transgovernamentais, capazes de per-
mitir que os governos se beneficiem da flexibilidade e da
descentralização dos atores não estatais, ao mesmo tempo fortale-
cendo o Estado como ator principal no sistema internacional. Para
essa autora:

governança sem governo e governança sem poder, e governo sem
poder raramente funcionam. Muitos dos problemas internacionais
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e domésticos urgentes resultam do poder insuficiente dos Estados
para estabelecer a ordem, realizar a infraestrutura e prover serviços
sociais mínimos. Atores privados podem assumir algum papel, mas
não há substituto para o Estado.6

Essa colocação denota que o poder privado não pode ser substi-
tuto do poder-Estado, por isso a crítica à ideia de governança sem
governo. A mudança de poder não necessariamente significa uma
perda do poder. O fortalecimento da governança global não implica
necessariamente o desaparecimento do Estado, pelo contrário.

Pode-se dizer então que a governança global deixa de considerar
as pessoas de maneira individual, passando a entendê-las como gru-
pos humanos qualificados, que compõem a sociedade civil global
formada pelas instituições não estatais, organizações internacionais,
empresas multinacionais e organismos coletivos voluntários (Orga-
nizações Não Governamentais, Organizações Governamentais
Privadas e movimentos sociais), ideologicamente diversificados, que
atuam em âmbito mundial. Cumpre consignar que neste texto não
adentraremos no tema da legitimidade desses atores.

Trata-se de se instituir uma nova ordem transgovernamental,
na qual Estado e a sociedade civil passam a discutir problemas
comuns, encontrando a solução por meio do consenso. Esse trans-
governamentalismo passa então a constituir uma rede de partes dos
governos. 

Governança sem governo é governança sem poder, o que não fun-
ciona, uma vez que não há substitutos do Estado. Portanto, como
entendemos ser, pelo menos por enquanto, fantasioso um governo
mundial, a ideia é aprofundar o estudo da governança global.

Governança também não se confunde com governabilidade, uma
vez que essa última relaciona-se com o governo e a dimensão estatal
do exercício do poder. A governabilidade tem como objetivo identi-
ficar problemas e formular políticas públicas, expressando a liderança
do Estado frente ao cidadão.

Nesse diapasão, cumpre assinalar a opinião de Bobbio, Matteucci
e Pasquino para quem: 

O termo mais usado atualmente seria o oposto, ou seja, não
Governabilidade. A palavra carregada de implicações
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pessimistas (crise de governabilidade) e, frequentemente,
conservadoras, presta-se a múltiplas interpretações. Em
particular, a distinção mais clara é daqueles que atribuem 
a crise de governabilidade à incapacidade dos governantes
(alguns são levados a ver nisso o emergir insanável das
contradições dos sistemas capitalistas) e, daqueles ainda que
atribuem a não Governabilidade à exigências excessivas dos
cidadãos. Em linhas gerais, as duas interpretações apresentam
vários pontos de contato. Porém, quando estritamente
distintas, podem chegar, frequentemente, até a atos de
acusação (contra governantes ou alguns grupos sociais, quase
sempre sindicatos), ou a posições ideológicas – volta ao mítico
estado de “tranquilidade” do sistema de obediência dos
cidadãos, ou de avanço para o socialismo, ou, de qualquer
modo, de superação do capitalismo.7

Como se vê, o conceito de governança não está limitado aos
aspectos gerenciais do Estado, como a governabilidade, mas englo-
ba todo o corpo social. Isso se dá pelo envolvimento e cooperação
dos diversos atores políticos e sociais, tais como Estados, Organi-
zações Internacionais, Organizações não Governamentais, etc.

O caráter amplo da governança está ligado à maneira de operar
as políticas governamentais. Daí se extrai que governança global sig-
nifica governar, sem autoridade soberana, relações que transcendem
fronteiras nacionais. Surge outro questionamento: A governança
implica a redução da soberania dos Estados? 

Por certo, entendemos que não. O mundo é formado por uma
sociedade de Estados, na qual a integração dos fatores políticos é feita
de maneira imperfeita, daí a razão da governança global.

Dallari nos ensina que a primeira obra teórica a desenvolver o
conceito de soberania foi Les Six Livres de la Republique, de Jean
Bodin; nesse livro, o autor diz que soberania é o poder absoluto e
perpétuo de uma República, que é uma palavra usada tanto em rela-
ção aos particulares quanto em relação aos que manipulam todos os
negócios de estado de uma República.8

Miguel Reale conceitua soberania como o poder de organizar-se
juridicamente e de fazer valer dentro de seu território a universali-
dade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência.9
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Sempre que se fala em soberania os autores reconhecem as
seguintes características: unicidade, indivisibilidade, inalienabilida-
de e imprescritibilidade.

Com a governança global, essas características da soberania,
de certo modo, são flexibilizadas e até mesmo transformadas, mas
jamais extintas. Cada Estado continua a exercer sua soberania,
entretanto a governança global, com a participação de seus diver-
sos atores, manifesta-se como um meio eficaz para a solução de
problemas comuns entre os Estados. Na verdade, com a governan-
ça, conforme afirma Alcindo Gonçalves, o que ocorre é a
mudança do papel do Estado, não sua extinção, mas certamente
uma reconfiguração.10

GOVERNANÇA E GLOBALIZAÇÃO

Em matéria veiculada no jornal Folha de S. Paulo, o físico suíço Dirk
Helbing, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, teve a ideia
de construir, em um fórum de ciência, um supercomputador capaz
de prever o funcionamento da sociedade num mundo globalizado.11

Esse físico visualizou a possibilidade de um sistema que usasse regras
da física para lidar com interação entre as pessoas, variáveis ambien-
tais e aquilo que as colisões entre elas gerarem. Assim, alimentando
um supercomputador com dados para simular interações entre even-
tos ambientais e sociais, seria possível identificar, segundo Helbing,
ciclos em que um fenômeno vai influenciando outro e, através da
medição dessas interações, o programa simularia o impacto de uma
decisão política.

Fantasias à parte, a ideia do físico surgiu por conta da crise eco-
nômica global ocorrida no ano de 2008, fruto do fenômeno da
globalização. Passemos então a entender qual o conceito da palavra
globalização, seus prós e contras, as transformações geradas na socie-
dade e seus demais aspectos.

Para Pierik, a globalização é um fenômeno que envolve uma
mudança na organização da atividade humana e no deslocamento
do poder de uma orientação local e nacional no sentido de padrões
globais, com uma crescente interconexão na esfera global. Não se
pode limitar a globalização apenas ao aspecto econômico, pois dela
decorre um processo dialético, produto das mudanças políticas, tec-
nológicas e culturais.12
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Para o economista Kenneth Galbraith, globalização não é um
conceito sério. Para ele foi um termo inventado pelos norte-ame-
ricanos para dissimular a política de entrada econômica em outros
países e para tornar respeitáveis os movimentos especulativos de
capital, que sempre causam grandes problemas.13

Ianni asseverou que a globalização:

não apaga nem as desigualdades, nem as contradições, que
constituem uma parte importante do tecido da vida social nacional
e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, recriando-se
em outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas condições
que alimentam a interdependência e a integração alimentam as
desigualdades e contradições, em âmbito tribal, regional, nacional,
continental e global.14

Como vemos, não há consenso entre os autores sobre o que é
globalização e sobre sua origem. Consideremos que a globaliza-
ção é um fenômeno que faz parte da governança global. Como
fenômeno, é inegável que a globalização aprofundou a integração
econômica, social, cultural, política, e contribuiu para a formação
de redes entre governos, organizações internacionais e organiza-
ções não governamentais.

A dinâmica do capitalismo permitiu a expansão de mercados dos
países desenvolvidos, formando uma verdadeira aldeia global, que
atingiu todas as áreas da sociedade, tais como: comunicação, comér-
cio e mercado financeiro internacional e liberdade de movimentação.

De acordo com Held e McGrew, 

não existe uma definição única e universalmente aceita para a
globalização. Como acontece com todos os conceitos nucleares
das ciências, seu sentido exato é contestável. A globalização tem
sido diversamente concebida como ação à distância (quando os
altos dos agentes sociais de um lugar podem ter consequências
significativas para “terceiros distantes”; como compreensão do
espaço temporal (numa referência ao modo como a
comunicação instantânea vem desgastando as limitações da
distância e do tempo na organização e na interação social);
como interdependência acelerada entendida como a
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intensificação do entrelaçamento entre economias e sociedades
nacionais, de tal modo que os acontecimentos de um país têm
impacto direto em outros; como um mundo em processo de
encolhimento (erosão das fronteiras e das barreiras geográficas 
a atividade socioeconômica); e, entre outros conceitos, como
integração global, reordenação das relações de poder inter-
regionais, consciência da situação global e intensificação da
interligação inter-regional.15

Para entender esse fenômeno, esses dois autores apontaram seis
teorias: neoliberais, internacionalistas liberais, reformadores institu-
cionais, transformadores globais, estadistas e radicais.

Os neoliberais defendem que a melhoria da condição humana
depende da liberdade e do livre mercado, com uma intervenção
mínima do Estado. Os internacionalistas advogam a ideia de uma
ordem internacional fundada na cooperação, por meio da interde-
pendência (cooperação econômica entre os estados), democracia
(transparência) e instituições globais (sistema de leis entre os esta-
dos para assegurar a governança internacional). Os reformadores
optam por uma mudança profunda nas instituições internacionais
com a proposição de uma gestão pública global. Os transformado-
res globais defendem a necessidade de democratização dentro dos
estados e no plano internacional, inclusive com a proposta de refor-
ma do sistema da Organização das Nações Unidas. Baseados no
pensamento realista, os estadistas propugnam o fortalecimento do
Estado. Por fim, os radicais propõem uma reflexão acerca de meca-
nismos alternativos de governança em que se permita a inclusão de
grupos “excluídos”, tais como mulheres, indígenas etc. São consi-
derados os antiglobalização.   

Independentemente da teoria a ser adotada, fica evidente que a
globalização é um produto de forças múltiplas, o qual inclui fato-
res da economia, da política, da tecnologia, além de aspectos sociais
e culturais. A globalização é um fenômeno que produz transforma-
ções nos padrões da organização socioeconômica, no princípio
territorial e no poder.

Nesse fenômeno é incontestável a presença das marcas mun-
diais, da universalização do acesso aos meios de comunicação e das
novas tecnologias, do barateamento da mão de obra nas indústrias,
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principalmente nos países emergentes, além do entrelaçamento
entre os Estados por meio de sistemas e redes mundiais.

Não se pode olvidar, também, os benefícios trazidos pela globa-
lização. Os mercados, por exemplo, tornaram-se internacionalmente
organizados. As companhias se transformaram em corporações mul-
tinacionais. Na sociedade civil, as organizações sociais se
difundiram, na política somam-se esforços para cooperação entre os
sistemas políticos nacionais e, por fim, vimos o surgimento de novos
meios de comunicação, como por exemplo, a internet.

A globalização da produção industrial está levando à substitui-
ção do CFC em refrigeradores e aparelhos de ar condicionado por
gases que não afetem a camada de ozônio. Outro efeito positivo da
globalização da economia, em relação ao meio ambiente é a cria-
ção de indústrias e mercados ligados à proteção e recuperação
ambiental. Nesta lista estão incluídos equipamentos de controle da
poluição, sistemas de coleta, tratamento e reciclagem de resíduos
sólidos e líquidos – inclusive lixo e esgoto urbanos –, e novas téc-
nicas de produção. 

Não resta dúvida de que a globalização afeta todas as áreas da
sociedade, mas será que ela abarca apenas aspectos positivos?

Assim, como a globalização trouxe benefícios, alguns aspectos
negativos também são marcas desse fenômeno. Uma prova disso é
o aumento da instabilidade econômica mundial, uma vez que even-
tos distantes passam a ter significativos impactos internos. Como
exemplo, podemos citar a crise de 2008 no mercado imobiliário
norte-americano, e em 2010 os problemas econômicos enfrentados
pela Grécia e pela Espanha. Além destes, apontamos que a perda da
identidade cultural dos povos, os contrastes culturais e a intensifi-
cação da xenofobia são marcantes no processo de globalização. 

No campo econômico a globalização, ao mesmo tempo em que
é benéfica ao difundir novas tecnologias também cria, por exemplo,
um contingente de mão de obra desativada, por causa da eliminação
de empregos em setores em que determinado país não consegue
competir. Outro caso é o estímulo à mecanização na agricultura, que
dispensa a mão de obra e acelera o êxodo rural. A massa de excluí-
dos do processo de integração da economia provoca uma degradação
ambiental grave, principalmente nas cidades, causa invasões de áreas
não urbanizadas e cria favelas. A degradação do ambiente urbano, a
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destruição de atributos naturais, a poluição da água, as perturbações
na segurança, os problemas na saúde pública, os prejuízos na estéti-
ca urbana, etc. resultam na perda da qualidade de vida, tanto dos
novos como dos antigos moradores urbanos. 

No campo ambiental, por outro lado, o mercado de dimensões glo-
bais é responsável por boa parte do avanço da devastação das florestas
tropicais e equatoriais na Malásia, Indonésia, África e América do Sul.
Na agricultura e na pecuária, a facilidade de importação e exporta-
ção pode levar países com legislação ambiental pouco restritiva ou
fiscalização deficiente ao uso de produtos químicos e técnicas lesivas
ao meio ambiente, os quais proporcionam elevada produtividade a
custos baixos. 

No Brasil, e mais especificamente no campo do direito adminis-
trativo, Bandeira de Mello tece críticas a esse fenômeno ao afirmar
que as Emendas Constitucionais 6, 7, 8 e 9, e o surgimento de ins-
titutos jurídicos novos – como os contratos de gestão, as agências
reguladoras, as organizações sociais, as organizações da sociedade
civil de interesse público e as parcerias público-privadas – ofendem
o sistema constitucional vigente. 

Para esse autor, 

tais figuras foram concebidas ou para copiar mimeticamente
instituições alienígenas, sem nenhuma relação com a índole do
direito local, ou para proporcionar ampla proteção aos inversores
estrangeiros ou mesmo para exponenciar as “privatizações”,
designação que se deu para a retração do Estado e liberação dos
mercados à cobiça dos adventícios. É prescindendo dizer que na
implantação destas “novidades” o Direito Constitucional pátrio
foi atropelado sem contemplações.16

O fato é que a globalização com seus aspectos positivos e nega-
tivos está presente na vida da sociedade global, sendo assim surge a
seguinte provocação: Será que esse é um processo irreversível?

Cremos que não. É muito difícil pensar no fim da globalização ou
seu retrocesso. Dada a conjuntura atual, podemos afirmar que é pos-
sível uma tendência de os Estados se protegerem, criando barreiras
econômicas, sociais e culturais, tendo em vista os aspectos negativos
gerados por esse fenômeno globalizante. 
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Isso não quer dizer que as nações optarão pelo isolamento. Pelo
contrário. Mesmo os Estados mais “fechados” relacionam-se com o
resto do mundo. É extremamente difícil pensar no fim do fenômeno
da globalização. O mais adequado seria adotar a ideia de transforma-
ção desse processo.

É nesse contexto que o mecanismo da governança global surge
como fator de solução de problemas comuns. A latente questão
ambiental, por exemplo, é um caso típico de utilização do mecanis-
mo da governança dentro do processo da globalização. Temas como
aquecimento global, poluição atmosférica, destruição de ecossiste-
mas e da camada de ozônio, emissão de gases estufa têm amplitude
mundial. Por essa razão, sob o ponto de vista global, vemos que a
proteção ambiental não é mais uma questão circunscrita apenas aos
Estados nacionais.

Não há dúvidas quanto à irreversibilidade da globalização,
porém, tendo em vista os malefícios que esse fenômeno tem causa-
do, é preciso implementar mecanismos para que esse processo seja
administrado, sendo certo que a governança global apresenta-se como
solução. A globalização, portanto, precisa ser gerenciada para que os
interesses dos estados menos poderosos e aqueles em desenvolvimen-
to sejam contemplados.

CONCLUSÃO

Fica claro que a governança global não pode ser confundida com
governo local, nem com a governabilidade e muito menos com glo-
balização. Entretanto, não são termos dissociados, na medida em que
a governança aparece como instrumento para a solução de proble-
mas comuns dentro e fora dos estados.

A nova configuração internacional trazida com a globalização
transformou a soberania dos estados. Esse fenômeno provocou con-
sequências no plano político, econômico e social, além de influenciar
a governança global.

Não é o fim do Estado e nem o enfraquecimento deste, mas sim
uma fase de reconfiguração do poder político das nações, que passa-
ram a abrir mão de sua soberania clássica, como, por exemplo, a
política monetária da Europa com a criação do euro.

Ao lado da tecnologia, dos meios de comunicação e do merca-
do globalizado, surge o aprofundamento das desigualdades entre os
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estados, razão pela qual esse fenômeno precisa ser administrado; a
governança global destaca-se como um instrumento fundamental
para o gerenciamento desse processo.

O mecanismo da governança global envolve, portanto, estados e
sociedade civil. que, no contexto da globalização, encontram na gover-
nança uma ferramenta para administração de problemas comuns.
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CAPÍTULO 16
O MUNICÍPIO E A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL 
DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA URBANÍSTICA
Enos Florentino Santos

Neste texto estudaremos a organização das cidades, sob a óptica do
contexto constitucional brasileiro de competências, tendo como
escopo principal a argumentação acerca das competências munici-
pais, para o ordenamento do solo urbano e suas implicações. Nosso
estudo está fundamentado em um caso concreto quando o autor
exercia o cargo de consultor jurídico na Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano de Guarulhos, São Paulo. 

Infelizmente, muitas vezes as empresas concessionárias prefe-
rem oficializar o malfeito, a combater as ligações clandestinas. No
caso do saneamento, a experiência demonstra que é comum a
companhia fazer a ligação de água, ausente a rede de esgotos, o
que cria o chamado esgoto a céu aberto, uma das principais fon-
tes de transmissão de doenças e danos ao ambiente. Ocorre que o
fornecimento oficial de água e energia elétrica consolida irrever-
sivelmente o assentamento e até contribui para sua expansão, uma
vez que viabiliza a implantação de novas ligações clandestinas a par-
tir das oficiais.

As ligações oficiais em assentamentos ilegais representam, em
última instância, o próprio Poder Público contribuindo para o
desenvolvimento urbano desordenado. É inadmissível que as redes
de infraestrutura urbana sejam implantadas à margem da legislação
urbanística. Precipuamente as regras do loteamento exigem do
Poder Público o estrito controle do desenho urbano. Implantar a
infraestrutura, antes de aprovar o projeto urbanístico do assentamen-
to, é subverter completamente o direito urbanístico, tornando
inócua qualquer política de planejamento urbano. 

Não seria exagero dizer que as empresas distribuidoras de ener-
gia elétrica são as principais loteadoras clandestinas do país, fato que
já comprovamos quando em operação da Secretaria de Meio
Ambiente do Município de Guarulhos pela serra da Cantareira, em
que constatamos – na presença do Ministério Público – a vasta
implantação de postes de rede elétrica em áreas preservadas. É a
concessão do Estado atuando contra o Estado. Há, ainda, o que se
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caracteriza como improbidade administrativa, ou seja, a omissão das
autoridades municipais na fiscalização do uso do solo urbano. 

Como desrespeito à legislação urbanística, o loteamento clandes-
tino constitui, evidentemente, ilícito administrativo, sujeito às
sanções previstas na legislação de cada Município. Dentre elas, des-
tacam-se as de multa, embargo e demolição, tradicionais em nosso
direito administrativo, as quais encontram respaldo na Lei de Edifi-
cações1 local. Esses são problemas que nascem, crescem e se
desenvolvem dentro das linhas dos municípios, para quem acaba
sobrando a responsabilidade de regularização e atendimento às
questões sociais. 

No entanto, muitas vezes há barreiras sistemáticas criadas por
órgãos estaduais, especialmente no que tange às regiões metropoli-
tanas, mas a boa interpretação do texto constitucional leva à
conclusão de que a competência para regularizar os loteamentos e
ocupações desordenadas nos limites municipais é originalmente dos
municípios. Especialmente em áreas de ocupação já consolidada. 

A Constituição do Estado de São Paulo foi alterada nesse senti-
do,2 para corrigir distorções no que tange à desafetação das áreas
destinadas à institucionalização e áreas verdes, nos casos que discri-
mina e cujo texto dispõe: 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, nos termos do § 3º do art. 22 da Constituição do
Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º. O inciso VII do art. 180 da Constituição do Estado de
São Paulo passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 180. No
estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvi-
mento urbano, o Estado e os municípios assegurarão: (...) VII –
as áreas definidas em projetos de loteamento com áreas verdes
ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objeti-
vos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação
tiver como finalidade a regularização de: loteamentos, cujas
áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocu-
padas por núcleos habitacionais de interesse social, destinados
à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada:
equipamentos públicos implantados com uso diverso da desti-
nação, fim e objetivos originariamente previstos quando da
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aprovação do loteamento. Art. 2º Ficam acrescidos dois parágra-
fos ao art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo, com a
seguinte redação: Art. 180.. § 1º - As exceções contempladas nas
alíneas “a” e “b” do inciso VII deste artigo serão admitidas desde
que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até
dezembro de 2004, e mediante a realização de compensação, que
se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que conte-
nham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas
objeto de compensação. § 2º - A compensação de que trata o parágrafo
anterior poderá ser dispensada, por ato fundamentado da autoridade
competente, desde que nas proximidades já existam outras áreas com
as mesmas finalidades que atendam as necessidades da população local
(grifo do autor).

Neste testo trataremos da competência municipal urbanística,
desde a sua gênese no ordenamento constitucional nacional até hoje
com o cunho específico de interpretar e elucidar distorções.   

GÊNESE DA COMPETÊNCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL NO PLANO

NACIONAL

Desde a proclamação da República, o sistema constitucional brasilei-
ro permitiu o retardamento em adotar instrumentos de observação e
disciplina de direito urbanístico, especialmente no que diz respeito à
criação de políticas de desenvolvimento urbano, sendo que em alguns
casos os municípios se integram a regiões metropolitanas. 

Desde 1891, nosso sistema foi-se amoldando jurídica e politica-
mente por meio da edição de sete Cartas Constitucionais: 1891,
1934, 1937, 1946, 1967/1969 e 1988. Vale lembrar, que já em 1824
a Constituição do Império – portanto antes do reconhecimento,
aqui, do sistema federativo republicano como sistema ideal de esta-
do e governo, inserido o Brasil nos moldes democráticos idealizados
por grandes pensadores desde os tempos da Grécia clássica –, já fazia
menção a competências reguladoras legislativas municipais, dentre
as quais se encontram a matéria urbanística e de posturas. Assim está
disposto nos arts. 167 e 169 da Carta do Império: 

Art. 167 Em todas as Cidades, e Villas ora existentes, e nas mais,
que para o futuro se crearem haverá Camaras [sic], às quaes

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

340



compete o Governo econômico [sic], e municipal das mesmas
Cidades, e Villas.
(...)
.Art. 169: O exercício de suas funcções municipaes [sic], forma-
ção de suas posturas policiaes, applicação [sic] de suas rendas, e
todas as suas particulares, e úteis attribuições [sic], serão decre-
tadas por uma Lei regulamentar. 

A Lei Complementar a que se refere ess texto constitucional dis-
pôs, dentre outras tantas matérias relativas à organização municipal,3

que as cidades e vilas: 

Terão a seu cargo tudo quanto diz respeito à polícia, e economia
das povoações, e seus termos, pelo que tomarão deliberações, e
proverão por suas posturas sobre os objetos seguintes: (...) ali-
nhando, no rol destes, doze competências, desde a referente a
”Alinhamento, limpeza, iluminação, e desempachamento das ruas,
cáes [sic] e praças (...)” e matérias correlatas à autorização de
“espectaculos [sic] públicos” nas ruas, praças e arraiaes [sic]. 

Tal ordenamento complementar pretérito deixa transparecer a
preocupação do legislador já daquela época com as funções corres-
pondentes a competências do poder público municipal na
ordenação, planejamento e controle do uso do solo. 

Certamente, o legislador constituinte de 1988, ao elaborar a
nova Carta, inspirou-se na Carta Imperial para reafirmar a compe-
tência urbanística municipal que fez inscrever no inciso VIII, do art.
30, onde se lê: “Art. 30 Compete aos municípios: (...) VIII – pro-
mover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano”. 

Essa competência, além de explícita, encontra reafirmação no art.
182, da Carta, que dispõe: 

A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 
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Vale lembrar o hiato de especificidade quanto ao trato da maté-
ria, criado desde a edição dos textos constitucionais republicanos,
a partir da Carta de 1891 até a de 1969, eis que seus legisladores
olvidaram de proceder ao detalhamento das competências atinen-
tes ao trato da cidade, optando por formular genericamente o
asseguramento das competências dos municípios no que tange à sua
autonomia em matéria urbanística. Tem-se como exemplo claro o
texto do art. 68, da CF de 1891, que dispôs: ”em tudo quanto res-
peite ao seu peculiar interesse”. Nas Constituições de 1934, 1937 e
1946 permaneceu mantida a concepção ”peculiar interesse” local. 

Citando-as. A Carta de 1934, em seu art. 13, inciso III, a expres-
são: “a organização dos serviços de sua competência”; Carta de 1937,
art. 26, ‘c’, que exclui a palavra competência, trocando-a por “auto-
nomia em tudo o quanto respeite ao seu peculiar interesse”, assim
complementa: ”a organização dos serviços públicos de caráter local”;
a Carta de 1946, também manteve o tratamento de “autonomia” e
dispôs em seu art. 28, inciso II, letra‘b’, disciplinando: ”administra-
ção própria, no que concerne ao seu peculiar interesse e,
especialmente (...) à organização dos serviços públicos locais”; Nas
cartas do Regime de Exceção 1967 e 1969 (Emenda n. 1) estão pra-
ticamente repetidas as fórmulas descritas na Carta de 1946 (Art. 16,
Inc. II, ”b”, texto de 1967; Art. 15, Inc. II, ”b”, texto de 1969). 

Os textos constitucionais da “Era Republicana”, desde a gênese
de 1891 até a era pré-constituição social, em 1969, mantêm quase
uniformemente o desprezo pela disciplina específica no que tange
à organização das cidades ou outros tipos de aglomerados urbanos,
limitando o emprego do termo “urbano” tão somente para efeitos
tributários municipais, inclusive com a exclusão absoluta de men-
ção às competências estaduais ou federais no que diz respeito à
malha urbana, o que determinou um sombrio período de exclusão
das cidades brasileiras do contexto que o classifica como essencial-
mente urbano. 

Isso somente foi reparado com o advento da Carta de 1988, a
social reconhecedora e elevadora do Município como ente federa-
do, com suas específicas competências legislativo-administrativas,
organizacionais e urbanísticas. O advento da Nova Carta trouxe-
nos alento, por delinear claramente as competências urbanísticas e
de organização do solo urbano, primeiramente, consoante já nos
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referimos, por alçar os municípios ao status dos entes federados,
com suas claras competências e autonomia definidas (arts. 1º, caput,
18, caput, 29 e 30). 

A competência para dispor sobre o ordenamento do solo, assun-
to que interessa ao este estudo – em que pese o disposto no art. 24,
inciso I, da Carta de 1988, que delega competência urbanística con-
corrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal – é de natureza
política e administrativa e privativa dos municípios, por força do art.
30, inciso VIII, quando se trata de interesse local, e não pode ser alvo
de invasão por qualquer dos entes da Federação ou de delegação
pelo próprio Município. Tal decorre do peculiar interesse local. E,
ao contrário do que entende Afonso da Silva,4 o Município, após a
promulgação da Carta de 1988, ganhou autonomia política (legis-
lar) e administrativa (agir) nos assuntos que lhe dizem respeito. É
esse o nosso entendimento.

LEI, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Quando se confronta o sistema de competências, quer legislativas, admi-
nistrativas ou dos entes federados o assunto é complicado. Para Afonso
da Silva,5 competência constitui “a faculdade juridicamente atribuí-
da a uma entidade ou a um órgão ou agente do Poder Público para
emitir decisões”, o autor afirma ser ela “o ponto nuclear da noção de
Estado Federal”, no que não é contrariado por Ferreira Filho,6 que,
ao discutir o mesmo tema, exprime que

A competência administrativa é, em princípio, correlata à
competência legislativa. Assim, quem tem competência para
legislar sobre uma matéria tem competência para exercer a
função administrativa quanto a ela. 

Ao explicar o sentido da compreensão material das normas
organizatórias do Estado, mais precisamente as competências consti-
tucionais e competências legais, Canotilho7 afirma que o princípio da
indisponibilidade de competências, ao qual está associado o princí-
pio da tipicidade de competências é “um dos mais importantes
princípios constitucionais” e, de acordo com tais princípios: “as com-
petências constitucionalmente fixadas não possam ser transferidas
para órgãos diferentes daqueles a quem a Constituição as atribuiu”.
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Tal também se aplica à competência administrativa municipal, ainda
que diante do conceito de “Região Metropolitana”,8 cuja posição
buscaremos situar, ou, pelo menos, aclarar, frente à interpretação cons-
titucional, mais adiante. 

Normas são explicáveis e interpretáveis, correndo, no entanto,
o operador, o risco de se afastar de seu sentido real, ao imprimir
procedimento equivocado. Tentar explicar o sentido da lei compe-
te ao seu intérprete, que observará as boas regras de hermenêutica
e interpretação constitucional, para cujas técnicas de aplicação suge-
re-se seguir o magistério do recém-desaparecido Ribeiro Bastos,9

que em reconhecida obra comenta que a: “hermenêutica é a respon-
sável pelo fornecimento de subsídios e regras a serem utilizados na
atividade interpretativa”, e sua interpretação “é a atividade que pro-
cura imprimir uma vontade ao texto a ser interpretado, de modo que
este possa incidir no caso concreto”. 

É o que a rigor tentaremos, buscando nas normas o sentido para
assimilar a questão. Zelar pelo ordenamento do solo é das ativida-
des municipais que deriva do interesse público primário, que nas
palavras de Bandeira de Mello significa “aquele pertinente à socie-
dade como um todo, e só ele pode ser objetivado, pois este é o
interesse que a lei consagra e entrega à compita do Estado como
representante do corpo social”.10

E é exatamente nesse sentido que caminha o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, que em recente julgado firmou, in ver-
bis: “O Município tem o poder-dever de agir para que loteamento
urbano irregular passe a atender o regulamento específico para a sua
constituição. O exercício dessa atividade é vinculado”,11 e “Cum-
pre, pois, ao Município regularizar o parcelamento, as edificações,
o uso e a ocupação do solo, sendo pacífico nesta Corte o entendi-
mento segundo o qual esta competência é vinculada”.12

Esse entendimento trazido, que o Superior Pretório declara ser
pacífico em diversos outros julgados da lavra de seus ministros,
demonstra a inexistência de controvérsias naquela Corte a respei-
to do dever-poder do Município frente ao parcelamento do solo,
sendo tal dever vinculado, para atuação. E nunca é demais recor-
dar, que o termo vinculado significa que decorre de imposição legal
– princípio da legalidade em sentido estrito, o mais importante dos
regentes da administração pública, insculpido no caput do art. 37,
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da Carta da República de 1988 – do qual deriva a própria discri-
cionariedade, quando o administrador age segundo critérios de
conveniência e oportunidade, porém sempre em observação e obe-
diência à lei, naturalmente. 

Vinculação significa, imperativamente, dever fazer, sob pena de
arcar com as sanções cabíveis. Ela decorre do princípio da legalida-
de em sentido estrito, orientador de que o administrador público no
cumprimento de suas funções somente pode fazer o que a lei deter-
mina, ao contrário dos administrados, a quem a lei faculta não fazer
o que ela proíbe. É sensível a diferença. 

Superada a abordagem sobre competência e legalidade e reafir-
mando a importância do poder municipal no ordenamento de seu solo,
permitimo-nos citar o caput do art. 40 da Lei Nacional13 n. 6766/79: 

Art. 40 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for
o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regu-
larizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou
executado sem observância das determinações do ato adminis-
trativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de
desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquiren-
tes dos lotes. 

Explícito está do texto legal supratranscrito, que a prefeitura
inclusive poderá regularizar, custeando as despesas, o loteamento não
autorizado, sempre que não for atendida a sua notificação por parte
do loteador. O termo “poderá” indica faculdade de fazer, permis-
sivo de a prefeitura tomar para si a incumbência legal – porque
decorre do texto da própria lei – de organizar todas as obras e via-
bilizar os documentos necessários para a regularização do
loteamento ou desmembramento, que não se encontrar em acordo
com as regras administrativas e legais, como os Códigos locais de
Posturas, de Edificações, etc. 

Nesse sentido, repise-se, agirá o Município em pleno acordo
com a lei e, no nosso entender, permissa, não só facultativamente,
mas para obedecer à hierarquicamente superior norma ínsita do art.
30, VIII, da Constituição Federal, que o vincula ao parcelamento e
à ocupação do solo urbano, por disposição de seu próprio texto, que
estatui, in verbis, art. 30 da CF: “Compete aos Municípios: (...) VIII
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– promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocu-
pação do solo urbano” (grifo do autor). 

Tal competência – que abrange as esferas administrativa e legis-
lativa – a que se refere a norma posta é de classificação originária
e “exclusiva”, quanto à sua extensão.14

Portanto, sendo exclusiva tal competência, por óbvio não é ela
delegável, eis que a Carta Máxima, ao assim dispor, não admite ser
esse ofício político-administrativo entregue à cuida de outro ente que
não àquele que detém o interesse local em razão do fato e de sua
localização, reforçada tal exclusividade na autonomia aos entes fede-
rados.15 Repise-se que, se tal competência não pode ser delegada,
muito menos invadida, pena de quebra do pacto federativo nacional. 

Havendo órgão do Estado a impedir ou obstar tal ato de império
(cartórios, departamentos estaduais), aplicar-se-á a regra geral da
autonomia. Ao lecionar sobre a matéria, Meirelles assim se reportou: 

Podemos dizer que tudo quanto repercutir direta e
imediatamente na vida municipal é de interesse peculiar 
do Município, embora possa interessar também indireta e
mediatamente ao Estado-membro e à União. O provimento 
de tais negócios cabe exclusivamente ao Município interessado
não sendo lícita a ingerência de poderes estranhos sem ofensa
à autonomia local. Pode e deve o Município repelir tais
interferências, partam elas de outro Município, do Estado-
membro ou da União, através de seus órgãos ou poderes. E
não sendo possível ao Município ofendido em sua autonomia
convencer administrativamente o poder estranho a cessar sua
intromissão, poderá recorrer ao Judiciário para anular o ato
concreto de interferência inconstitucional.16

Claro está que o Município tem obrigação – dever/poder – de
regularizar e fazer regularizar toda e qualquer interferência urba-
nística que recaia sobre o seu território, implicando alteração na vida
de seus munícipes, ainda que tal interferência encontre-se em região
metropolitana, com destaque à interpretação necessária que se deve
imprimir à parte final do § 3º, do art. 25, da Constituição Federal.17

Tanto é clara a obrigação, que farta também é a jurisprudência e
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pacífico o entendimento no seio do Superior Tribunal de Justiça de
que, caso o Município deixe de aplicar as regras decorrentes da
norma constitucional posta, negligenciando no exercício do poder
de polícia ao se eximir de atuar com vistas à regularização dos lotea-
mentos que em seu domínio se encontrem à margem da lei e das
regras, por desídia na imposição de sua autoridade administrativa,
sujeitar-se-á, juntamente com o loteador irregular, a compor o polo
litisconsorcial passivo da ação civil pública proposta pelo Ministé-
rio Público ao caso concreto. 

Nesse sentido está decidido pelo Pretório Superior: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO
DE SOLO. MUNICÍPIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. O Municí-
pio, em se tratando de Ação Civil Pública para obrigar o
proprietário de imóvel a regularizar parcelamento do solo, em face
do modo clandestino como o mesmo ocorreu, sem ter sido repe-
lido pela fiscalização municipal, é parte legítima para figurar no
pólo passivo da demanda. 2. O Município tem o poder-dever de
agir para que loteamento urbano irregular passe a atender o regu-
lamento específico para a sua constituição. 3. O exercício dessa
atividade é vinculado.18

E corrobora: 

ADMINISTRATIVO – LOTEAMENTO INACABADO – RES-
PONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO POR AÇÃO DE REGRESSO
À EMPRESA LOTEADORA. 1. É dever do Município fiscalizar
os loteamentos, desde a aprovação até a execução das obras. 2. A
CF/88 e a lei de parcelamento do solo (Lei 6766/79) estabelecem
a solidariedade na responsabilidade pela inexecução das obras de
infra-estrutura (art. 40). 3. Legitimidade do Município para res-
ponder pela sua omissão e inação de loteadora. 19

A reafirmação: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARI-
ZAÇÃO DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO. ART. 40 DA
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LEI N. 6766/79. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Nos
termos da Constituição Federal, em razão de seu artigo 30, inci-
so VIII, compete aos Municípios “promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e con-
trole do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

Cumpre, pois, ao Município regularizar o parcelamento, as edi-
ficações, o uso e a ocupação do solo, sendo pacífico nesta Corte o
entendimento segundo o qual esta competência é vinculada. Des-
sarte, “se o Município omite-se no dever de controlar loteamentos
e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário poderá compeli-lo ao
cumprimento de tal dever.20 No mesmo sentido: “REsp. 259.982/SP,
da relatoria deste Magistrado, DJ 27.09.2004; REsp. 124.714/SP,
Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.09.2000; REsp. 194.732/SP, Rel.
Min. José Delgado, DJ 21.06.1999, entre outros”.21

REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL

Se o Município não age, poderá ser questionado judicialmente e res-
ponder por tal. Em se tratando de regiões metropolitanas, pergunta-se:
Se por um Decreto estadual pode desafetar, por que não por normas
municipais? Quem é o rei e quem é o súdito, ou súditos? Qual é o
limite de subordinação e sujeição? Não há um caso nem outro. A ques-
tão é de competência, observação e submissão somente à lei e aos
princípios constitucionais, o que proporcionará o império do estado
de direito, de que deriva a segurança jurídica. 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial trazido nos leva
a afirmar que é saudável manter o sentimento da viabilidade e mais,
que decorre da obrigação legal do Município implementar a regu-
larização de suas áreas urbanas, especialmente em assentamentos já
consolidados, obviamente consideradas as suas condições orçamen-
tárias, administrativas e sociais, para cumprir a regra posta no art.
30, inciso VIII, da Carta Federal, observando-se o que dispõe a parte
final da redação do art. 40, da discutida Lei Nacional n. 6766/79,
qual seja, 

para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e
na defesa dos direitos dos adquirentes dos lotes, especialmente
com atenção ao novo regulamento constitucional do Estado de
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São Paulo introduzido pela Emenda Constitucional n. 23, de 31
de janeiro deste ano de 2007.  

A EXCLUSIVA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

A Constituição de 1988 estabeleceu como competência do Muni-
cípio, em comum com a União e os Estados, em seu art. 23, inciso
IX, a promoção de programas de construção de moradias e o fomen-
to à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico,
dentre outras, como a proteção do meio ambiente e o combate à
poluição e o combate às causas da pobreza e os fatores de margi-
nalização, além de legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30,
I), suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art.
30, II), e promover, no que couber, o adequado ordenamento terri-
torial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII). 

A respeito do assunto competências municipais e interesse local,
vale a menção ao magistério de Bandeira de Mello, em que é pos-
sível destacar que:  

o interesse local é aquele interesse próprio e comum a todo
Município, independentemente das peculiaridades de cada qual.
Assim sendo, dada matéria é de interesse local, quando disser
respeito a interesses que se encartam apenas na órbita própria das
circunscrições menores (...) Bem por isto, são pertinentes a todo
e qualquer município, já que atinam a uma categoria de interesses
que é em sua generalidade, de natureza local. A eles é que está
reportado pó inciso I do artigo 30. (...) trata-se, então, de uma
competência comum de qualquer Município. O assunto é dele 
e de mais ninguém. É de interesse local.22

A questão do interesse local é de longa discussão e não consti-
tui o cerne de nosso estudo, portanto o citamos para ilustrar e
seguiremos adiante. 

A partir da abordagem constitucional feita, pode-se concluir que
compete aos municípios definir suas atuações e atribuições por meio
de suas leis orgânicas e legislações esparsas. Assim, cabe a eles, em
razão do interesse local, dispor sobre a administração e utilização dos
seus serviços públicos, planejar o uso e a ocupação do solo urbano,
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estabelecer normas de edificação e de arruamentos, bem como todas
as limitações urbanísticas convenientes ao ordenamento do seu ter-
ritório, excetuadas as áreas de influência de mais de um Município
ou as de interesse ambiental. 

Não deverá haver, ainda, afronta à legislação federal e/ou esta-
dual que tratar de assunto referente a matéria específica, ou de regra
geral, caso da Lei 6766/1979. Quando a competência para solucio-
nar problemas incidentes sobre a vida dos municípios afetar outros
níveis de governo – federal ou estadual – ou seja, com eles tenha que
ser compartilhada, como é o caso de habitação, geração de empregos,
fomento agropecuário e demais atividades econômicas, cabe ao Muni-
cípio respeitar as regras existentes.

No que tange ao estrito ordenamento territorial e, baseando-se
no conhecimento da sua realidade urbana e das tendências ocupacio-
nais locais, seguramente o Município deverá definir critérios para a
ocupação do seu espaço urbano, de modo a evitar problemas que por-
ventura possam ocorrer em função da ocupação inadequada ou
implantação de atividades conflitantes. Além do mais, a implantação
de obras de infraestrutura, equipamentos urbanos, assim como a pres-
tação de serviços, deverá atender às diretrizes de organização do
espaço urbano, de modo a corresponder às necessidades das diversas
atividades desenvolvidas na cidade. Assim, a definição das obras e ser-
viços a serem executados partirá de um planejamento racional que
leve em consideração a organização do espaço. 

Primaz, também, que essa preocupação não se restrinja à área
urbana da sede municipal – que tecnicamente se conhece por cida-
de. A organização do Município deve ser vista como um todo,
alcançando, também, as sedes distritais e povoados e considerando
a adequada distribuição dos equipamentos de educação, saúde, entre
outros, dentro do possível, aos serviços essenciais. Todas as áreas do
Município – cidade23 e rural,24 sedes distritais – devem ser delimi-
tadas por um perímetro urbano. Saliente-se, que somente em
terrenos situados no interior de um perímetro urbano o Poder Públi-
co poderá autorizar o parcelamento do solo para fins urbanos. 

Tal perímetro delimita, também, a área onde a administração
municipal tem a responsabilidade de prestar os serviços urbanos e
onde tem competência para cobrar as taxas correspondentes e arre-
cadar o imposto sobre a propriedade urbana (terrenos e edificações).
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Reafirme-se que o Município detém a competência para regulamen-
tar o parcelamento do solo urbano, ou seja, os loteamentos e
desmembramentos de terrenos – via de seu Plano Diretor e Lei de
Zoneamento. Esse controle tem por objetivo garantir à população
terrenos dotados de requisitos mínimos indispensáveis à habitação,
que são principalmente: frente e áreas adequadas; acesso por vias
com largura e demais características técnicas compatíveis com suas
funções; infraestrutura; reserva de áreas para praças e para implan-
tação dos equipamentos urbanos necessários. 

Além disso, por meio dessa regulamentação, a Administração Muni-
cipal tem sob seu controle o processo de expansão da área urbana, de
modo a garantir a ocupação dos terrenos mais adequados. O uso e ocu-
pação do solo, cuja organização está prevista na lei de zoneamento,
visa a orientar a localização das diversas atividades (residências,
comércio, serviços, indústrias), e a controlar a intensidade de ocu-
pação dos terrenos e o volume das edificações. O regramento de
uso e ocupação do solo tem por objetivo obstar no nascedouro os
conflitos entre vizinhos, ex-vi, os causados na proximidade entre resi-
dências e indústrias poluentes. Todo o regramento municipal que se
destine a regular a intensidade de ocupação dos terrenos, bem como
a intensidade física das edificações tem como escopo principal regu-
lar a distribuição da população na área urbana, além de permitir uma
previsão de dimensionamento dos serviços e equipamentos urbanos
necessários em cada bairro ou setor. 

CONCLUSÃO

No âmbito das administrações públicas dos mais de cinco mil muni-
cípios brasileiros reside uma questão de base, especialmente no que
tange à preocupação destes com as desordenadas ocupações que cer-
tamente afetarão a vida dos munícipes no presente e futuro – na
medida em que criam graves entraves e problemas de natureza urba-
nística – obrigando-os a, além de discuti-las, preparar planos mínimos
e ações preventivas que proporcionem aos próximos administradores
o desempenho de suas funções num mínimo de previsibilidade, espe-
cialmente com foco na degradação ambiental, valendo-se de planos
de sustentabilidade. 

Outro fator de preocupação é a criação e instituição de critérios
com vistas à regularização de construções, reforma e ampliações
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edilícias e de obras comuns, com especial enfoque às questões liga-
das à preservação ambiental. Esses critérios devem tomar como
ponto de partida fundamental aspectos que incluem a localização
da edificação no terreno, o conforto, a segurança e o problema sani-
tário, sempre atentando para o uso e a destinação. Outro detalhe
importante é o escoamento das águas pluviais e a utilização das
redes de água potável e esgotos. 

Na ausência destas, buscar regulamentar a construção de poços
e fossas sépticas, eis que tal constitui restrito interesse local – com
sérias implicações de saúde pública – abrangente à população em
geral e, por alinhamento, com reflexos nos sistemas estaduais e na
própria União, pelas características gerais do problema e por impli-
car qualquer descaso no afetamento direto da ordem social para o
alcance de um caminho que certamente desaguará na atual preocu-
pação da maior das ordens mundiais: a sustentabilidade. Para tornar
factíveis tais atividades, que vão da órbita organizacional adminis-
trativa à política antidegradação, mister a implementação do pleno
exercício das competências municipais no que tange à organização
de seu solo, observados os limites da atuação autônoma autoriza-
dos pela Constituição Federal.
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NOTAS

Lei Municipal n. 6046, de 2004.1�

Emenda Constitucional Estadual n. 23, de 31 de janeiro de 2007. 2�

Promulgada em 1º de outubro de 1828, art. 66 - Título III -3�

Posturas Policiaes.

Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 4�

Idem, p. 475, 477.5�

In: Curso de direito constitucional. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 60.6�

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição.7�

5. ed. Portugal: Almedina, p. 540-541   

CF/88 - Art. 25, § 3: “Os Estados poderão, mediante lei8�

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes,
para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum”. 

Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos9�

Editores, 2002,  p. 30, 34.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito10�

administrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, p. 88.  

REsp 194; 732/SP; Recurso Especial de 1998, em que foi relator o11�

ministro José Delgado, publicado em 21 de junho de 1999. 

REsp 259982/SP; Recurso Especial de 2000, em que foi relator o12�

ministro Franciulli Netto, publicado em 27 de setembro de 2004.

Classificação que a novel doutrina tem entendido sob a natureza de13�

“Lei Nacional”, por conter normas de cunho geral que não se destinam a
somente regular órgãos federais, mas que atuam em determinada matéria,
aplicando-se em todo o território nacional. No caso, regula a norma,
nacionalmente, o parcelamento do solo.   

SILVA, José Afonso da. Da Repartição de Competências. In: Curso de14�

direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 476-481.     
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Constituição Federal, art. 18, caput.15�

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasileiro. 13. ed. São16�

Paulo: Malheiros, 2003,  p. 110-111. 

Art. 25, § 3º, in fine: “... o planejamento e a execução de funções17�

públicas de interesse comum”. 

STJ - REsp. 194.732/SP, Recurso Especial, 1998, rel. min. José18�

Delgado, DJ. 21.06.1999, p. 83. 

STJ - REsp. 252.512/SP, Recurso Especial, 2000, rel. min. Eliana19�

Calmon, DJ. 29.10.2001, p. 194. 

REsp. 292.846/SP, rel. min. Humberto Gomes de Barros, DJ20�

15.04.2002.

STJ - REsp. 432.531/SP, Recurso Especial - 2002, rel. min. Franciulli21�

Netto, DJ 25.04.2005, p. 265.  

Texto de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, in Estudos22�

em Homenagem a Geraldo Ataliba: direito administrativo e constitucional. São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 271-280, citado na obra de As competências do município na
Constituição Federal de 1988, de UBIRAJARA CUSTÓDIO FILHO, São
Paulo: Celso Bastos, 2000, p. 78-79.     

Compreendendo por “cidade” o núcleo administrativo e econômico23�

municipal, sua sede, com inclusão de seus distritos, subdistritos e subúrbios,
as chamadas “zonas urbanas” com cuja definição inclusive se ocupou o
Código Tributário Nacional, em seu art. 32, §§ 1º  e 2º . 

A definição de área rural está no art. 29, do Código Tributário24�

Nacional e mais abrangente na Lei 5.868/72, artigo 6º: “considera-se imóvel
rural aquele que se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal
ou agroindustrial e que, independentemente de sua localização”.     
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CAPÍTULO 17
O BRASIL ALIADO À OIT NO CONTROLE 
DAS BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA
José Carlos de Carvalho Filho

O mercado global e a necessidade de atender vários clientes nos
quatro cantos do globo tornaram o modal marítimo uma impor-
tante ferramenta por sua capacidade de transportar grandes
quantidades de mercadorias sejam elas grãos, combustíveis, ali-
mentos ou automóveis. Inúmeras são as empresas que atendem a
esse mercado de contratos milionários, mas poucas sãoaquelas que
possuem a preocupação com as consequências de seus atos, uma
vez que o objetivo principal é o lucro. 

As bandeiras de conveniência surgem nesse contexto como alter-
nativa prática ao transporte marítimo, garantindo a agilidade que os
armadores e seus proprietários necessitam quando se trata de
comércio exterior; por outro lado, abre caminho para que os Esta-
dos de Pavilhão não exerçam qualquer poder de polícia sobre essas
embarcações. Não obstante, as condições sub-humanas a que os tri-
pulantes estão expostos, já que não há regras que previnam os maus
tratos, evitam que eles sejam garantidos pelos direitos e deveres
como qualquer outro trabalhador.

Como o Brasil é detentor de umas das maiores costas do mundo,
e seu principal portal de exportação nacional ocorre pela via marí-
tima, o país viu-se em posição de trabalhar em favor dos interesses
da desburocratização de sua legislação e normatizar leis que incen-
tivem a adoção da bandeira nacional, mas preservando os interesses
dos tripulantes dos navios. 

Essa questão torna-se ainda mais alarmante depois que se veri-
fica que o transporte marítimo nacional resume-se basicamente ao
transporte de cabotagem e aos países integrantes do Mercosul, e sua
própria frota não é a responsável pelo transporte de mercadorias
produzido pelo próprio país.   

O Brasil é referência no tratamento de questões de cunho huma-
nitário e, utilizando-se de regulamentações e resoluções da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), o país buscou regu-
lamentar a relação dos tripulantes marítimos a fim de garantir-lhes
o direito a um trabalho digno qualquer que seja a nacionalidade
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deles: filipina, grega, russa, brasileira, entre outras.
Na sessão inicial deste estudo, analisaremos as Bandeiras de Con-

veniência e sua conceituação, para compreendermos sua prática, e
a realização dos registros dessas embarcações a partir da ótica da
CNDUM III, que elaborou regras básicas a serem seguidos pelos
Estados pavilhão. 

Mister se faz analisar como esses registros são concedidos no
Brasil e o que foi feito para que os impasses nos trâmites necessá-
rios para o registro sejam reduzidos, para que os armadores e/ou
proprietários sejam incentivados a adotar a bandeira brasileira como
a de Estado Pavilhão.

Como toda essa problemática visa a resguardar os direitos dos
tripulantes, nas demais sessões, daremos atenção à pessoa do traba-
lhador marítimo e à forma como a OIT tem buscado aliados em
países como o Brasil, para regulamentar leis que protejam os inte-
resses dos tripulantes

BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA

A preocupação com as bandeiras de conveniência não está somen-
te atrelada às questões ambientais, quando se investiga essa
modalidade de registro. A questão também atinge a situação dos tri-
pulantes de navios, pois a problemática de sua adoção e o
desinteresse dos estados em regular a sua prática permitem que os
tripulantes se sintam fragilizados sem os cuidados necessários.

Para Octaviano,

Os navios que arvoram pavilhões de conveniência não
integram de modo efetivo a economia dos Estados de Registro,
não servem a seu comércio exterior nem são para tais países
positivamente produtores de divisas, salvo no concernente aos
direitos de inscrição. Efetivamente, tais navios não frequentam
com regularidade seu porto de matrícula. Ao contrário,
realizam o chamado “tráfico de terceira bandeira”, ou seja,
promovem um tráfico marítimo estranho a mobilização do
comércio exterior do país cuja bandeira arvora. Em
consequência, as possibilidades concretas do controle,
fiscalização e inspeção do navio por parte das autoridades 
do Estado de Registro são praticamente inexistentes.1
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Alguns países são famosos pela facilidade com que se consegue o
registro de um navio, o que permite a adoção das bandeiras de con-
veniência. O destaque é dado a países como Bahamas, Bermudas,
Camboja, Chipre, Costa Rica, Filipinas, Guiné Equatorial, Honduras,
Ilhas Cayman, Ilhas Cook e Panamá – esse último conhecido inter-
nacionalmente por possuir a maior frota de navios do mundo. 

De acordo com dados publicados pela Lloyd’s Register’s World
Fleet Statistics de 1998, pode-se confirmar essa estatística na
Tabela 1.

Tabela 1. As 10 maiores frotas de navios mercantes do mundo.2

REGISTROS NÚMERO DE NAVIOS TOTAL DE ARQUEAÇÃO BRUTA (MILHÕES)

PANAMÁ 6.143 98,2

LIBÉRIA 1.717 60,5

BAHAMAS 1.286 27,7

GRÉCIA 1.545 25,2

MALTA 1.416 24,1

CYPRUS 1.602 23,3

SINGAPURA 1.677 20,4

NORUEGA 750 19,9

JAPÃO 8.922 17,8

CHINA 3.214 16,5

Fonte: As 10 maiores frotas de navios mercantes do mundo. Relatório elaborado

pela Lloyd’s Register’s World Fleet Statistics,1998.

Não são apenas países costeiros que figuram esse rol, também
são encontrados dados que apontam até mesmo estados sem lito-
ral,3 como é o caso da Bolívia e países onde ocorrem as bandeiras
de conveniência.
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NAVIOS COM BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA

Identifica-se um navio de bandeira de conveniência quando se arvo-
ra bandeira diferente do país de sua propriedade, ou seja, o registro
do navio é realizado em Estado diferente do de sua origem. A ine-
xistência de vínculo entre Estado de registro e navio colabora para
o aumento de índices de acidentes da marinha mercante mundial.4

Sua adoção é estimulada a partir de incentivos fiscais, facilidade de
registro e total desinteresse do Estado no controle ao vínculo com
o navio. O que em tese reforça o fato de que para o armador e/ou
proprietário do navio utilizar bandeiras de conveniência é algo
muito mais lucrativo e dinâmico. 

CASOS ENVOLVENDO NAVIOS DE BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA

Casos como o do navio Prestige, bandeira de Bahamas, que teve um
de seus tanques rompidos derramando cerca de 47 mil toneladas de
petróleo, exemplificam os desastres que as embarcações podem cau-
sar ao meio ambiente.5 Em 1999, outro petroleiro, Erika, de bandeira
maltesa, partiu-se em dois no noroeste da França, derramando mais
de 20 mil toneladas de petróleo bruto.6

No que se refere a injustiças praticadas contra tripulantes, há
como exemplo o recente caso envolvendo os trabalhadores do navio
Cormorant, de bandeira das Ilhas Cook, que, em agosto de 2009,
tiveram os passaportes e pertences aprendidos pelo comandante do
navio, o alemão Klaus Herman Juls, que os abandonou em terras
dinamarquesas juntamente com o navio.7

Dependentes da caridade local e do apoio do inspetor da Fede-
ração Internacional de Trabalhadores de Transporte (ITF), Morten
Bach, além da situação que já se encontravam, quase foram vítimas
de outra injustiça pelas autoridades dinamarquesas, que os conside-
raram ilegais por não portarem qualquer documento que
comprovasse a autorização legal para estarem naquele local.8

Essas ocorrências, muitos comuns, estão sendo encaradas cada
vez mais com seriedade por autoridades competentes dispostas a
punir os responsáveis por esse tipo de criminalidade.

POSIÇÕES JURÍDICAS DOS NAVIOS

Juridicamente, os navios são coisas, objetos de direito e proprieda-
de e, como tal, caracterizam-se por sua individualidade, identidade
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e nacionalidade.9 O navio na órbita legal será objeto de direito e não
sujeito de direito. 

Quando os classificamos como objeto vale dizer que são bens
jurídicos com natureza patrimonial e, consequentemente, suscetíveis
à exploração econômica. Não obstante, o registro de navios possui
grande relevância, uma vez que interesses econômicos e prerroga-
tivas essenciais dos Estados estarão em xeque.

REGISTRO DE NAVIOS

O registro e identificação de um navio não é algo tão simples quan-
to pode parecer. A Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do
Mar (CNUDM III), especificamente em seu art. 91,10 expressa a
obrigatoriedade das embarcações possuírem vínculo com um único
Estado Pavilhão que o submeterá à jurisdição exclusiva do Estado
de Registro. 

Convém, nesse momento, mencionar que um navio só será clas-
sificado como tal após o término de sua construção. 

Nas palavras da doutrinadora marítima Eliane Martins esse enten-
dimento é destacado: 

Não se considera navio a construção não finalizada.
Juridicamente, navio só é assim considerado depois da construção
finalizada e devidamente equipado para o exercício da atividade
de transporte marítimo, fluvial ou lacustre.11

O registro será um passo definitivo entre a relação navio e Esta-
do, pois toda a jurisdição quanto à fiscalização, regulamentação e
normatização do que ocorrer com o mesmo em sua rota, terá corres-
pondência direta com o Estado Pavilhão. O próprio art. 94, 6 da
CNUDM III ressalva essa questão:

Todo o Estado que tenha motivos sérios para acreditar que a
jurisdição e o controle apropriados sobre um navio não foram
exercidos pode comunicar os fatos ao Estado de bandeira. Ao rece-
ber tal comunicação, o Estado de bandeira investigará o assunto
e, se for o caso, deve tomar todas as medidas necessárias para cor-
rigir tal situação. 
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O BRASIL E O REGISTRO

No Brasil, para que um navio tenha direito de arvorar sua bandeira,
é necessário que seu registro ocorra em órgãos competentes. O ato
de registro não será apenas atividade puramente cartorial;12 o Tribu-
nal Marítimo é o órgão competente, quando a embarcação tiver mais
que 100 Tonelagem de Arqueação Bruta (TAB) e a Capitania dos Por-
tos e demais órgãos subordinados quando essa arqueação for abaixo
de 100 TAB. 

No caso de embarcações adquiridas no estrangeiro, competirá à
autoridade consular expedir um documento provisório até que a
embarcação possa ser devidamente registrada.

Dentre os requisitos necessários para validar o registro da embar-
cação incluem-se residência e domicílio no Brasil ou, no caso de
entidade pública, que a embarcação esteja sujeita às leis brasileiras
(Lei n. 7.652/1988, art. 6.).13

REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB) 
Ocorre que o Brasil, atento à necessidade de urgência nos trâmites
burocráticos do registro e visando resguardar os interessados das par-
tes envolvidas, elaborou uma nova espécie de registro, considerado de
caráter especial, com o objetivo de expandir o seu poderio econômi-
co no que se refere ao comércio internacional pelo modal marítimo
e mitigar a prática às bandeiras de conveniência.

Atualmente, o Brasil sofre com a questão de sua frota ter partici-
pação mínima no transporte de mercadorias produzidas pelo próprio
país e também no mercado internacional. A rota marítima nacional
resume-se basicamente ao transporte de cabotagem e a portos de paí-
ses do Mercosul quando, por outro lado, identificam-se países
totalmente desprovidos de acesso à costa, mas com relevância no
transporte marítimo internacional. 

Esse fato aponta o surgimento de um novo pensamento quanto à
adoção de uma legislação prática e ao mesmo tempo eficaz. O Regis-
tro Especial Brasileiro (REB) instituído em 1997 pela lei 9.432/1997,
e regulamentado pelo Decreto n. 2.256/1997 surgiu como uma alter-
nativa para se ter essa solução. 

A partir da atitude de modernizar sua legislação, o País tem cola-
borado no combate às bandeiras de conveniência e incentivado ainda
mais a competição comercial internacional. Sendo detentor de uma
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das maiores extensões costeiras do mundo, o Brasil não poderia ficar
atrás nessa corrida capitalista.

O REB nasce trazendo vantagens quanto à sua utilização e
estimula ainda mais o interesse da adoção da bandeira brasileira
em embarcações.

As novas regras possibilitaram, no ano de 2010, o lançamento do
primeiro navio porta-contêiner construído inteiramente no Brasil.14

Denominado Jacarandá e produzido pelo Estaleiro Ilha S.A. (Eisa),
com verbas do Fundo da Marinha Mercante (FMM) a pedido da
empresa de logística Log-In, esse foi um dos grandes passos dado por
uma legislação mais atenta aos acontecimentos globais, podendo
colaborar para o desenvolvimento e reconhecimento do Brasil no
cenário internacional. 

O REB também cria benefícios a armadores e tripulantes das
embarcações com bandeira nacional, pois possibilita a contratação
dos marítimos sobre a proteção da própria legislação trabalhista
nacional (CLT) garantindo-lhes condições humanitárias, além de
proteção dos direitos e deveres de ambas as partes.

PRÓ-REB
Com a elaboração do REB, contudo, a legislação brasileira ainda se
viu frustrada quanto à sua aplicabilidade, uma vez que o desinteres-
se pela busca de bandeiras de conveniência estava longe do viés
humanitário e mais vinculado aos custos de seu frete e, assim, o
comércio internacional. 

As despesas de manutenção dos navios no Brasil, os encargos pre-
videnciários e as despesas tributárias encontravam-se entre as
maiores do mundo, fazendo com que a frota mercantil nacional per-
desse território na competição com os demais países atuantes no
modal marítimo.

Como proposta, entra em pauta a aplicação de uma nova lei iden-
tificada de Pró-REB, uma versão mais completa da lei já existente,
que surge com um novo fôlego para que a frota mercante nacional
retome seus espaços perante os demais concorrentes viabilizando
seus investimentos nesse cenário. 

Ainda como um projeto, o Pró REB reivindica pontos relevan-
tes, onde se destaca: (1) isenção fiscal para navios e tripulações; (2)
isenção de imposto de renda dos marítimos durante o período de
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embarque; (3) equiparação das empresas brasileiras de navegação às
suas concorrentes estrangeiras, com abono de parte dos encargos pre-
videnciários; (4) isenção de impostos para importação de navipeças;
(5) equiparação do preço dos combustíveis da navegação de cabota-
gem ao da navegação de longo curso; (6) compensação de débitos e
créditos no setor de construção naval.15

O Pró-REB é um plano que já conta com o apoio de grande parte
do empresariado marítimo e poderá permitir que o Brasil garanta o
combate às bandeiras de conveniência e proteja, também, os direitos
dos tripulantes, que são os primeiros prejudicados no setor. 

TRIPULANTES

Sendo a tripulação o conjunto de pessoas empregadas a serviço do
navio e embarcadas mediante contrato,16 ela será a figura central
marítima, que integra a estrutura dos navios tornando-se uma torre
de babel com pessoas de diversas nacionalidades, línguas e culturas.
Esses trabalhadores chegam a passar horas em ambientes fechados,
expostos a doenças e riscos de contágio provenientes de mercado-
rias contaminadas.

Nos navios com bandeiras de conveniência, a imprudência e a
negligência na organização de contêineres são os principais respon-
sáveis pelos impactos desastrosos dentro dos navios e ao meio
ambiente externo. 

Dados estatísticos revelam que 93% dos danos causados ao meio
marinho decorrem de ação humana, sendo 2% relativos à exploração
e produção; 9% referentes à descarga em terra; 33% concernentes a
operações de navios; 12% relacionados a acidentes da navegação; e
37% relativos a esgotos urbanos e industriais; os restantes 7% da polui-
ção marinha detectada advêm de causas naturais.17 Para a Conferência
das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
a segurança da vida marinha, o meio ambiente marítimo e 80% das
negociações mundiais dependem do profissionalismo dos marítimos.18

Situações como essas fazem com que a OIT, órgão de competên-
cia da ONU para os assuntos de trabalho, busque regulamentações
especiais para esses trabalhadores.

A OIT E A NORMATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES MARÍTIMAS

Desde sua origem, a OIT preocupou-se com a questão da seguran-
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ça dos marítimos no exercício de suas funções e, através de Con-
venções e Regulamentações, tem trabalhado na positivação de leis
que garantam os direitos básicos daqueles. A própria OIT em sua
Convenção n. 138, de 2010, revisou as prerrogativas a respeito do
tratamento dos tripulantes de embarcações limitando a idade de
admissão ao trabalho marítimo. Em seu art. 10º, ela declara: 

Esta Convenção revê, nos termos estabelecidos neste artigo, a
Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Con-
venção sobre a Idade Mínima (Trabalho Marítimo), de 1920; a
Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921; a Con-
venção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921;
a Convenção sobre a Idade Mínima (Emprego não Industrial),
de 1932; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Trabalho
Marítimo), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Míni-
ma (Indústria), de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade
Mínima (Emprego não Industrial), de 1937; a Convenção sobre
a Idade Mínima (Pescadores), de 1959, e a Convenção sobre a
Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965.

São inúmeras as convenções e recomendações adotadas até hoje,
que versam sobre matérias relativas a formação e acesso, condições
gerais, segurança saúde e bem-estar, segurança social, certificados
de aptidão e inspeção do trabalho na órbita marítima, mas ainda falta
sua aplicabilidade.

Em fevereiro de 2006, a OIT aprovou a Convenção n. 178 relati-
va à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho dos Trabalhadores
Marítimos, a partir de decisão conjunta com representantes interna-
cionais dos marítimos, proprietários de navios e apoio de governos.
O objetivo dessa Convenção foi permitir aos países o direito de
fiscalizar navios de outros países, desde que signatários da Conven-
ção, cabendo sancioná-los em caso de descumprimento das cláusulas
do acordo. 

Com a Convenção n. 178, a batalha para a proteção dos tripulan-
tes dos navios com bandeiras de conveniência ganhou mais um aliado:
o Brasil. Considerado um país de referência em questões humanitá-
rias, o Brasil é membro da International Maritime Organization
(IMO) e signatário das principais convenções internacionais que nor-
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teiam as regras de segurança marítima.
Em 10 de fevereiro de 2009, o Brasil tornou-se signatário da

Convenção n. 178, ao promulgá-la a partir do decreto n. 6.766,
juntamente com a Recomendação n. 185, as quais estabelecem
os parâmetros mínimos para a organização do serviço de inspe-
ção do trabalho marítimo colaborando para a garantia de direitos
aos marítimos.

No art. 1º da Convenção, ficou definido que: 

Reservadas as disposições contrárias que figure neste artigo, esta
Convenção se aplica a todo navio utilizado para navegação marí-
tima, de propriedade pública ou privada, que esteja registrado no
território de um país Membro para o qual a Convenção esteja
em vigor e que esteja destinado a fins comerciais para o trans-
porte de mercadorias ou de passageiros ou que seja utilizado para
qualquer outro fim comercial.

RECOMENDAÇÃO N. 186 (MLC) 
Em 2006 a comunidade marítima se alegrou com a aprovação de
mais uma Convenção pela OIT, que unifica todos os padrões neces-
sários para garantir condições mínimas aos marítimos. A Declaração
de Direitos ou Convenção sobre o Trabalho Marítimo (MLC) na
Recomendação 186 trouxe como pontos principais:

a) Garantias decentes de trabalho a bordo e condições de vida
devendo ser assinada por ambos os marítimos e armador, ou um
representante do armador; 
b) Um salário mensal, pago em plena conformidade com o acor-
do de trabalho ou qualquer outro contrato de trabalho coletivo
aplicável. Sendo 14 horas limite de trabalho no período de 24
horas e 72 horas no período de sete dias;
c) Os proprietários devem pagar as despesas de repatriamento
dos marítimos em caso de doença, acidente, naufrágio de insol-
vência, a venda do navio, etc.;
d) Os requisitos específicos da infraestrutura de alojamento e
áreas de lazer e, especificamente, um tamanho mínimo das cabi-
nes e um sistema de aquecimento, ventilação e satisfatórias de
saneamento, iluminação e infraestrutura médica;
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e) Acesso rápido aos cuidados médicos a bordo e nos portos;
f) Medidas para assegurar o cumprimento do acordo incluem
um sistema de certificação das normas laborais. O Estado de
bandeira deve emitir “Certificado de Trabalho Marítimo” do
navio e uma “Declaração de Conformidade do Trabalho Marí-
timo”, que deve estar a bordo, à disposição de qualquer inspeção
pelo Estado do Porto.

No momento em que se noticiou a aprovação da nova Conven-
ção, o diretor-geral da OIT, Juan Somavia, descreveu o acordo como
“um avanço histórico para o mundo do trabalho”.19 Dierk Linde-
mann, da Associação de Armadores, disse que o documento
preenche “as lacunas das normas internacionais sobre as condições
de trabalho. As considerações são o trabalho de base” A Libéria20

foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção e é um dos paí-
ses que figuram na lista negra das bandeiras de conveniência.

ITF
Com todo esse apoio aos tripulantes, a ITF (sigla em Inglês para
Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte) adquiriu
mais força nessa luta a fim de sindicalizar os tripulantes submetidos
ao regime das bandeiras de conveniência. Sabe-se que essa situação
foge ao controle de qualquer organização de reconhecimento no
campo internacional, pois o que está em jogo são os interesses das
grandes corporações e os empregos desses tripulantes, que se sub-
metem a trabalho escravo apenas para ter com que se alimentar e
fugir da realidade sofrida em seus países de origem, e ficam à mercê
de outra realidade, na maioria dos casos, muito pior.

BRASIL ALIADO À OIT
O Brasil coloca-se à frente de muitos países na elaboração e ado-
ção de regimes internacionais que incentivem armadores e/ou
proprietários na regulamentação dos registros dos navios, bem
como na proteção aos direitos e deveres dos tripulantes. Há que
se atentar que as normas internacionais humanitárias soluciona-
rão, sozinhas, os problemas atrelados ao controle às bandeiras de
conveniência. É preciso rever as condições que permitirão aos
empresários a possibilidade de lucros sem que sejam prejudicados
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por cobranças de tributos que onerem o transporte marítimo de
mercadorias, que colocaram o Brasil num patamar mais elevado
cenário internacional.   

CONCLUSÃO

O transporte marítimo sempre foi um dos modais mais eficazes para
o desenvolvimento comercial internacional. Para que seu processo
ocorra da melhor forma é importante que seus tripulantes possuam
condições mínimas para a realização de seus trabalhos. 

Com a prática das bandeiras de conveniência, alguns Estados se
desinteressaram quanto ao controle dos navios, já que não são exi-
gidos nem fiscalização, nem o cumprimento de normas e
regulamentos nacionais ou internacionais sobre as embarcações
neles registradas. 

Os riscos ambientais e os direitos dos tripulantes são desconsi-
derados quando se adota uma bandeira de conveniência para o
registro, sendo o lucro e o imediatismo os formadores da bússola que
norteia os interesses dos armadores. 

Não obstante, o Brasil, atento a essas práticas, procurou alterna-
tivas para que suas leis de registro possibilitassem regras mais
atrativas, beneficiando-se da colaboração de normas regulamenta-
das e positivadas pela OIT. 

O antigo cenário, marcado pelos drásticos acontecimentos pro-
duzidos por navios de bandeiras de conveniência, está tornando os
países mais responsáveis e com políticas mais humanitárias voltadas
a seus tripulantes. Há uma nova fase de conscientização quanto À
essa realidade, visto que, a partir de dados fornecidos pela UNC-
TAD, o fator humano é o principal responsável pelos desastres
ambientais. O despreparo, a quantidade excessiva de horas trabalha-
das e as condições sub-humanas aque esses indivíduos estão
sujeitos colaboram para a formação de um ambiente favorável à
ocorrência de acidentes.

Contudo, embora todo o esforço para regulamentar a relação tri-
partite formada entre armadores, Estados de bandeira e tripulantes
vise a desestimular a prática das bandeiras de conveniência, deve-
se considerar a reação de empresários em meio às alternativas
disponibilizadas para compensar a escolha entre um país adequado
aos padrões internacionais e com legislações apropriadas contra

PESQUISA DIREITO GV

367



aqueles que estão interessados apenas em aumentar suas frotas e os
investimentos proporcionados pelos navios. Os interesses dos tripu-
lantes serão resguardados desde que os resultados do comércio
internacional não sejam onerados.

A partir da elaboração do REB, o Brasil buscou alternativas para
uma situação legislativa, no tocante aos registros de navios, para per-
mitir que processos burocráticos fossem substituídos por meios mais
céleres e menos onerosos. Contudo, o País ainda assim mantém cus-
tos elevados no que se refere aos encargos previdenciários e
tributários, desestimulando os empresários a optarem pela bandeira
nacional. Essa questão levou, novamente, a pautar uma revitalização
do REB, agora por meio do projeto Pró-REB, como medida para sanar
os defeitos negligenciados na legislação inicial.    

Caberá aos estados e organizações internacionais balancear o tra-
tamento dado às suas legislações, pois o maior prejudicado não é o
comércio nem a expansão das negociações internacionais, que deixa-
rão de ocorrer, mas os tripulantes que dependem do trabalho para
satisfazer suas necessidades básicas e são colocados em situações desu-
manas, vítimas da falta de normas internacionais que os protejam.
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NOTAS
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CAPÍTULO 18
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS PELO JUDICIÁRIO: 
ALCANCE DA DEMOCRACIA SUBSTANCIAL
Andréia Garcia Martin e Taís Nader Marta

O problema que temos diante de nós não é filosófico, mas
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de
saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou
relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los,
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados.1

Houve momento na Histór ia em que se excluíam por com-
pleto as pessoas das condições do âmbito de aplicação dos
direitos fundamentais. Essas pessoas simplesmente não podiam
invocar direitos e garantias em face do Estado, já que estar iam
inser idas num sistema em que o dever de obediência ser ia com
isso incompatível. 

No atual estágio do nosso constitucionalismo é necessário que a
Constituição possua força normativa suficiente para fazer valer o
direito posto e não servir apenas de declaração política, garantindo-
se a vida e a dignidade, que são valores essencialmente independentes
e necessariamente correlatos, num paradoxo necessário para a manu-
tenção do seu conteúdo, e do mais alto grau de importância, como
determinantes da positivação jurídica.

A vida digna é aquela onde estão presentes os valores essen-
ciais para o pleno desenvolvimento da pessoa, próprios para as suas
necessidades, aptos para as suas características, identificados e indi-
vidualizados de forma a satisfazer seu titular. Não é um conceito
jurídico, é sociológico, e passível de vários entendimentos.

É um valor distinto da pessoa humana atribuindo direitos espe-
cíficos a cada homem, núcleo essencial dos direitos fundamentais,
não se perdendo de vista que a qualidade de vida é uma categoria
suficientemente ampla para abranger todos os direitos fundamen-
tais já identificados e, quiçá, muito dos que nem sequer foram
plenamente caracterizados. 
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Tais direitos, nesse ínterim, dependem de prestações positivas para
se concretizarem, quer sejam direitos à prestação ou à defesa. Em caso
dos Poderes de Estado incumbidos de tal mister se omitirem de efe-
tivar esses valores tão essenciais ao homem, caberá ao Judiciário
conjecturar sua ampla concretização, como instância primacial que
promoverá a proteção das questões precariamente renunciadas pelo
Executivo e impetuosamente dispostas pelo Legislativo, assumindo
o posto que originariamente o Texto Constitucional lhe outorgou,
através da atividade jurisdicional, no afã de realizar a democracia em
seu patamar substancial.

DIREITOS FUNDAMENTAIS

O conceito de direitos fundamentais não é unívoco, como também
não é expressão que unicamente lhes designa, podendo compreen-
der: direitos fundamentais, direitos humanos, direitos humanos
fundamentais e liberdades públicas.2

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 – con-
forme assevera Ribeiro Bastos3 – preocupou-se, essencialmente, com
quatro ordens de direitos individuais:

Logo no início, são proclamados os direitos pessoais do indiví-
duo: direito à vida, à liberdade e à segurança. Num segundo
grupo encontram-se expostos os direitos do indivíduo em face
das coletividades: direito à nacionalidade, direito de asilo para
todo aquele perseguido (salvo os casos de crime de direito
comum), direito de livre circulação e de residência, tanto no inte-
rior como no exterior e, finalmente, direito de propriedade. Num
outro grupo são tratadas as liberdades públicas e os direitos
públicos: liberdade de pensamento, de consciência e religião, de
opinião e de expressão, de reunião e de associação, princípio na
direção dos negócios públicos. Num quarto grupo figuram os
direitos econômicos e sociais: direito ao trabalho, à sindicaliza-
ção, ao repouso e à educação.

A primeira geração (ou núcleo inicial de liberdades individuais)
se caracteriza por seu conteúdo negativo, pois para que sejam exer-
cidos de maneira plena exige-se uma abstenção do Estado na esfera
social, só intervindo em caso de perturbações. Estado e sociedade
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eram imaginados como dois sistemas distintos, cada um com limites
bem definidos, com regulações autônomas e com mínimas relações
entre si.

Esse é o modelo de Estado Liberal, que tem como intuito sal-
vaguardar as liberdades individuais ante a sua principal ameaça,
traduzindo-se na ideia de que o direito vincula positivamente o poder
público, que só pode fazer o que está expressamente na lei e, negati-
vamente, os cidadãos, que poderiam realizar tudo aquilo que as normas
não proíbem. É a bancarrota do Estado Absolutista, transmudando-
se em Estado de Direito (pautado na legalidade formal). Ensejando este
a necessidade de uma nova forma (sistemática e racional) de ordena-
ção e limitação do poder político, que como resultado dos movimentos
constitucionalistas, abrolham as primeiras constituições (constituições
modernas) como documentos escritos nos quais se declaram as liber-
dades/direitos e se fixam os limites do poder político. 

As ideias de direitos fundamentais, que começaram a se formar
na era contemporânea no mesmo compasso das sociedades plura-
listas atuais exigem das constituições a possibilidade de uma vida
em comum. “O que é verdadeiramente fundamental, pelo mero fato
de sê-lo, nunca pode ser posto, mas, sim, sempre pressuposto”.4

Existe uma coexistência de valores e princípios sobre os quais,
atualmente, deve basear-se uma Constituição, para que ela não
renuncie a seus deveres de unidade e de integração e, ao mesmo
tempo, não seja incompatível com a sua base material pluralista.
Dela exige-se que cada um dos valores e princípios tenha um cará-
ter não absoluto, mas compatível com todos os outros com quem
deve conviver.5

A solução de cada controvérsia não mais pode ser verificada con-
siderando-se simplesmente o artigo de lei, que tem nos apresentado
a fictícia prerrogativa de poder contê-la e resolvê-la, mas antes, à luz
do inteiro ordenamento jurídico e, em particular, de seus princípios
fundamentais, representam opções de base que o caracterizam. 

Há uma força expansiva dos direitos fundamentais que, segun-
do o escólio de Bilbao Ubillos: 

Assistimos, en efecto, a un proceso de continua expansión de los
derechos fundamentales, en varias direcciones. Su cotenido se enriquece
incesantemente: dia a dia, los tribunales descubren nuevas posibilidades
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(a veces insospechadas) de penetración de aquellos derechos, nuevos
escenarios en los que se estima que pueden operar.6

A ideia dos direitos fundamentais é tão antiga como a própria his-
tória das civilizações, tendo logo se manifestado em distintas culturas
e em momentos históricos sucessivos, principalmente na afirmação
da dignidade da pessoa humana, na luta contra todas as formas de
dominação, exclusão e opressão, em prol da salvaguarda contra o des-
potismo e a arbitrariedade, bem como na asserção da participação na
vida comunitária e do princípio de legitimidade.7

De todas as inovações da Constituição de 1988 sem dúvida a mais
positiva e valiosa foi o destaque ímpar conferido aos direitos funda-
mentais. A própria estruturação interna pôs os direitos fundamentais
na parte inicial da Carta Magna, o que revela a importância sem pre-
cedentes conferida a eles.8

Os direitos fundamentais como princípios gerais do direito tra-
tam de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se
realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive.9 São direi-
tos reconhecidos pelo Estado para propiciar uma vida mais digna ao
homem, o que lhes aufere uma função central no ordenamento jurí-
dico, influenciando todas as normas do ordenamento jurídico, tendo
o condão de promover o indivíduo ao mais alto grau lhe outorga-
do constitucionalmente, qual seja, o alcance de sua dignidade. 

DEMOCRACIA FORMAL E SUBSTANCIAL

Inicialmente se faz necessário exortar o que compreende a demo-
cracia. De acordo com a definição de Pinto Ferreira, é o 

governo constitucional das maiorias que, sobre as bases de uma
relativa liberdade e igualdade, pelo menos a igualdade civil (a
igualdade diante da lei), proporciona ao povo o poder de
representação e fiscalização dos negócios públicos.10

Complementando, Bonavides entende que democracia é 

aquela forma de exercício da função governativa em que a
vontade soberana do povo decide, direta ou indiretamente, todas
as questões de governo, de tal sorte que o povo seja sempre o
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titular e o objeto – a saber, o sujeito ativo e o sujeito passivo de
todo o poder legítimo.11

É preciso assinalar que o surgimento e a consagração da demo-
cracia que conhecemos hoje se deu juntamente com o Estado de
Direito. Com o fim do Absolutismo, e a implantação do Estado
Liberal, jungido pelos ideais liberais e pela separação de poderes,
presenciou-se o indício do princípio representativo. 

A democracia seria, em apertada síntese, o governo regido por
membros representantes do povo, para ver os direitos desses e de
seus pares resguardados. Bandeira de Mello,12 contudo, assevera
a necessidade de distinção entre estados formalmente democrá-
ticos e estados substancialmente democráticos, além daqueles que
se encontram em transição para a democracia. Os primeiros uti-
lizaram-se da democracia tão somente como a configuração de
seus estados, depara-se em suas Constituições um elevado nível
de inefetividade dos direitos nela consagrados, e os valores demo-
cráticos quedam-se simplesmente na teoria, ainda que seus
governantes sejam investidos por ocasião de eleições conforme os
ditames democráticos.

Poder-se-ia afirmar que o atual Estado Democrático brasileiro
configura-se como um Estado em transição para a democracia. Para
embasar essa afirmação, passamos a indigitada conceituação de Ban-
deira de Mello:

Na medida em que suas instituições e prática estejam voltadas
a este efeito transformador, caberia qualificá-las como Estados
em transição para a democracia. Entretanto, se, em despeito do
formal obséquio que lhe prestem através das correspondentes
instituições clássicas, deixarem de consagrar-se à instauração
das condições propiciatórias de uma real vivência e
consciência de cidadania, não se lhes poderá reconhecer
sequer este caráter.13

Inversamente aos primeiros, os estados substancialmente demo-
cráticos guiam-se por bases fundadas na concretização e efetivação
dos consectários sociais e dos direitos fundamentais, que são o
ápice de qualquer Estado que, na prática e nominalmente, se diz
democrático. É visível que os direitos fundamentais “são princípios
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que impõe a realização da dimensão material da democracia subs-
tancial”,14 principalmente, por constar no art. 5º, § 1º da Constituição
Federal lhes serem inerente sua realização imediata. Nesse mesmo
sentido Gilmar Mendes alega que a “exigência de que as normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais tenham aplica-
ção imediata traduz a pretensão do constituinte no sentido de
instituir uma completa e integral vinculação dos entes estatais aos
direitos fundamentais”.15

Marinoni, citando Alexy, apresenta a concepção desse último, e
traz à lume a existência de três maneiras de considerar a relação entre
direitos fundamentais e democracia, quais sejam: ingênua, idealista e
realista. Pela percepção ingênua, nunca haveria relação de conflito
entre os direitos fundamentais e a democracia, visto que seria inad-
missível uma relação de tensão entre “duas coisas boas”, como se
apenas pudesse haver disputa entre o bem e o mal. A segunda con-
cepção, a idealista, apesar de se admitir a probabilidade da existência
de conflitos entre posições que, aparentemente, são “boas”, parte do
pressuposto de existência de uma sociedade ideal e de uma maioria
parlamentar que não teria qualquer interesse em defender posições
com o condão de infringir os direitos fundamentais. Nesse caso, o
valor dos direitos fundamentais seria simplesmente simbólico. A ter-
ceira concepção, a realista, trabalha sob o fundamento de que os
direitos fundamentais podem ser democráticos e antidemocráticos. Os
primeiros asseguram o desenvolvimento da sociedade mediante a
garantia dos direitos de liberdade e igualdade (mantendo a estabili-
dade do procedimento democrático), e o bom funcionamento do
processo democrático. Os antidemocráticos têm a função de verifi-
car a adequação do processo democrático ou negar as decisões da
maioria legitimada pelo povo.16

Não há nenhuma contradição em defender que uma facção polí-
tica derrotada nas eleições, ao se valer da atividade jurisdicional por
não concordar com o resultado da eleição, o juiz entregue àquela
uma decisão favorável. 

O que se espera de uma democracia é que ela seja forte o bas-
tante para resguardar os direitos fundamentais não apenas como uma
alegoria, o adorno de um Estado jungido pelo signo da inefetivida-
de. Que se possa derrotar a maioria em qualquer situação em que
estejam em jogo os direitos inerentes a cada membro da sociedade,
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haja vista que um dos traços mais marcantes da democracia é, espe-
cialmente, o respeito às minorias e aos grupos que por qualquer
motivo se encontrem em situação de vulnerabilidade.

CRISE DOS ELEMENTOS CLÁSSICOS DA DEMOCRACIA

Pelo fato de a democracia encontrar-se constantemente embebi-
da pelo enfoque da legitimação popular, ela significava uma opção
viável para responder, de forma condizente, a todas suas pretensões,
conflitos e anseios da atual sociedade complexificada. Porém, ao
fracassar diante de seu mister, passa a ser nociva, provocando uma
atmosfera de crescente degradação de seus procedimentos clássicos. 

Sendo a democracia um dos pressupostos do Estado de Direito,
ela não existiria sem a reverência aos direitos fundamentais. Por esse
motivo, quando as Cortes constitucionais promovem a concretiza-
ção desses direitos, não dando azo à vontade da maioria, não haveria
nenhuma violação ao princípio democrático, mas abrir-se-ia espa-
ço para sua integral realização.17

Podemos afirmar que as instituições democráticas constituem
as bases de uma democracia, representando ingerências concre-
tas do princípio democrático. Dividem-se em instrumentos de
exercício da soberania popular, como o sufrágio universal, o ple-
biscito e a iniciativa popular. Os demais seriam representados
pelos poderes de Estado, controlando-se reciprocamente: Execu-
tivo, Legislativo e Judiciár io.

A técnica clássica de Tripartição de Poderes (distribuição horizon-
tal de competências), inicialmente proposta por Aristóteles e
reafirmada por Locke e Montesquieu, não mais resolve os problemas
de uma sociedade complexa. Como órgãos autônomos deveriam pre-
zar pelo equilíbrio mútuo. Contudo, não é isso que se encontra na
atualidade. Vislumbra-se um Poder Executivo em posição de domi-
nação diante dos demais, além de concorrer com o Legislativo,
legiferando atipicamente, detendo a capacidade de implementar polí-
ticas públicas e ações governamentais, mas, quase sempre, sem
executá-las ou realizá-las insatisfatoriamente.

Comparato nos apresentou duas regras complementares do Prin-
cípio da Divisão de Poderes, quais sejam: (1) a não cumulatividade
do poder de propor com o poder de decidir; (2) atribuição a órgãos
distintos o poder de estatuir a o poder de impedir ou vetar.18
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Uma vez mais, vemos a dificuldade de adequar os preceitos
clássicos com as atuais necessidades da sociedade, portanto, dever-
se-ia esboçar um novo projeto institucional para essa sociedade em
constante mutação, adicionando-se uma função política, que ine-
xistia na concepção clássica, mas se faz necessária nos arranha-céus
da atualidade.

Realizando a devida associação dos direitos fundamentais – pelo
fato de estes serem resultado da luta do indivíduo contra as opres-
sões praticadas há séculos pelas autoridades e classes dominantes,
contra as quais sempre foi preciso buscar meios de defesa diante da
violação de direitos –, que foram sendo reconhecidos e protegidos
paulatinamente, acumulando-se e não substituindo uns aos outros,
premem por uma tutela se desenvolva continuamente em vista dos
novos perigos que surgem ao longo do tempo, numa “proteção dinâ-
mica dos direitos fundamentais”.19

Depreende-se que a proteção dinâmica dos direitos fundamen-
tais pelo fato de, no decorrer da história, ocorrer uma crescente
locupletação das próprias necessidades das pessoas. Inicialmente,
necessitava-se tão só de liberdade ante os arbítrios dos monarcas;
posteriormente surgiram necessidades sociais em que eram premen-
tes ações intervencionistas do Estado mediante prestações, bem
como aqueles que tinham o condão de salvaguarda dos direitos.

Os direitos fundamentais encontram-se incorporados ao patrimô-
nio comum da humanidade e são reconhecidos internacionalmente
desde a Declaração da Organização das Nações Unidas de 1948. Tais
Direitos possuem natureza poliédrica, e prestam-se ao resguardo do
ser humano na sua liberdade (direitos e garantias individuais), nas
suas necessidades (direitos econômicos, sociais e culturais), e na sua
preservação (direitos à fraternidade e à solidariedade),20 incluindo-
se, insofismavelmente, a premente necessidade de se assegurar sua
plena realização, senão pelas formas usuais, através dos poderes res-
ponsáveis, que sejam conformados pela atividade jurisdicional. 

Nas palavras de Bulos:

... além de fundamentais, inatos, absolutos, invioláveis,
intransferíveis, irrenunciáveis e imprescritíveis, porque
participam de um contexto histórico, perfeitamente
delimitado. Não surgiram à margem da história, porém, em
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decorrência dela, ou melhor, em decorrência dos reclamos da
igualdade, fraternidade e liberdade entre os homens. Homens
não no sentido de sexo masculino, mas no sentido de pessoas
humanas. Os direitos fundamentais do homem nascem,
morrem e extinguem-se. Não são obra da natureza, mas das
necessidades humanas, ampliando-se ou limitando-se a depender do
influxo do fato social cambiante (grifos do autor).21

O constituinte de 1988 consagrando nos arts. 1º e 3º da Lei Maior
a dignidade do homem como valor primordial, propiciou unidade e
coesão ao texto, de molde a servir de diretriz para a interpretação
de todas as normas que o constituem. 

Portanto, há um acoplamento entre a cláusula geral da dignidade
da pessoa humana e a da proteção aos direitos fundamentais inseri-
dos em nossa Carta Constitucional, o que proporciona uma ampliação
em matéria de resguardo de direitos, haja vista que não são apenas os
direitos contidos no Título II que podem ser chamados de fundamen-
tais. Incutidos em seu cerne o bem maior da dignidade, todo e
qualquer direito que tange à própria natureza humana será fundamen-
tal e será valorado sob a égide da dignidade

fundada na ideia de que o livre desenvolvimento do ser
humano demanda o reconhecimento de sua dignidade, de 
uma existência digna que tem seus pilares construídos na
medida em que a sociedade evolui e novos direitos vão sendo
reconhecidos como essência para sua concretização, o que 
não pode restringir-se a um rol de direitos expressos em leis, 
a tipos legais, os quais, justamente em razão de estarem
positivados, sofrem uma inevitável defasagem, tornando-se
insuficientes para atingir o fim ao qual se destina, qual seja,
garantir à pessoa humana as condições para seu pleno
florescimento e evolução.22

Outrossim, inobstante os traços iniciais do Estado de Direito,
especialmente quanto à outorga de direitos, terem sido fundados sob
as vestes de direitos de defesa, constata-se que diante da complexi-
ficação da sociedade e, consequentemente, dos avatares das relações
sociais, tornaram-se prementes outras necessidades, ensejando-se
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assim, ao lado dos primeiros, o surgimento dos direitos à prestação.
Esse fato culminou na referida crise dos elementos tradicionais da
democracia, principalmente na vetusta tripartição de poderes, que
por manter intactos seus tradicionais lindes enseja a falta de compro-
misso constitucional dos poderes de Estado em realizar a devida
outorga prestacional dos direitos fundamentais. Assim, preme-se pela
atuação do Poder Judiciário no afã de realizar a referida prestação,
para que nosso Estado seja não somente nominado democrático, mas
se realize concretamente.

Considerando que a democracia é edificada sobre os pilares da
igualdade, imbrica-se, assim, que democracia sem igualdade não é
democracia e sim mera utopia, não se podendo configurar um Esta-
do como democrático, nem mesmo encaminhando-se para conquistar
a democracia. Sob o auspício indelével de nosso Texto Constitucio-
nal vislumbra-se o acesso igualitário de todos às prestações sociais,
confirmando-se, mais uma vez, a importância da conjectura demo-
crática para os direitos fundamentais, como fator primacial de tutela
da dignidade da pessoa humana.

Passemos à análise da possibilidade de superação dessa crise, bem
como a remodelação da democracia clássica, na qual demonstrare-
mos a importância do Poder Judiciário, por meio de sua atividade
jurisdicional, como o órgão apto a conter o colapso de efetividade e a
falta de concretização dos direitos fundamentais democraticamen-
te tutelados, para que sua substancialidade seja atingida.

ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: JURISDIÇÃO
Diante do que foi exposto neste texto, não se pode olvidar que todas
as mutações sociais e estruturais, desde o advento do Estado de
Direito, influenciaram profundamente o Poder Judiciário. Como a
jurisdição extraiu sua validade baseando-se na conceituação de Esta-
do, vislumbra-se que seus objetivos serão distintos em cada tipo de
modelo, pois, uma definição dos objetivos da jurisdição, que se dis-
tanciam dos fins sociais, generalizando, sobremaneira, sua atuação,
não basta para conjugar os anseios sociais aos ideais democráticos,
promovendo a efetiva justiça.

O Judiciário do início do Estado Liberal, em que sua função era
de simplesmente dizer a lei, já não é mais o mesmo. Em que ao juiz
caberia apenas o papel de “boca da lei”, daquela lei emanada pelo
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órgão competente, não lhe incumbe intrometer na vida privada do
indivíduo. O Judiciário, além de ficar politicamente neutralizado,
ocupa uma posição institucional dentro da tríade do poder. O juiz é
compelido a decidir, devendo uma rígida e severa submissão à lei,
confirmando que “a criação do Estado legislativo, portanto, impli-
cou a transformação das concepções de direito e de jurisdição”.23

A faceta da separação de poderes no Estado Liberal seria a téc-
nica fundamental de resguardo aos direitos da liberdade, em que se
acredita estar resolvida a questão da soberania pela partição numa
pluralidade de poderes. Porém, é imperioso afirmar que quem
desempenhava, verdadeiramente, a função de governo, além de
detentor do monopólio da produção legislativa era o Legislativo –
especialmente pelo próprio histórico que deu origem ao nascimen-
to desse modelo de Estado, isto é, por ser posterior a um regime
autoritário, em que o poder era concentrado nas mãos de um sobe-
rano. Ora, o Estado Liberal almejava quebrar o paradigma imposto
pelo absolutismo, proporcionando algum poder à burguesia, a maior
interessada com o fim do antigo regime. Assim, ao se deslocar o cen-
tro de decisão política para o Parlamento, onde havia preponderância
da classe burguesa, ele poderia controlar os demais poderes. 

Fernandes Campilongo constata que:

A “divisão de poderes” responde às exigências de uma
sociedade individualista na medida em que desenvolve
mecanismos de autocontrole do Poder e, consequentemente, de
garantia dos direitos fundamentais. Um Judiciário obrigado a
decidir conforme a lei está, por isso mesmo, legitimado a resistir
às pressões do sistema político. A independência do Judiciário
tem por preço sua dependência à lei. Na concepção liberal da
tripartição dos Poderes, liberdade, propriedade e os demais
direitos individuais estão protegidos de uma “excessiva
ingerência política”.24

Passando para o Estado Social, sua técnica da separação de Pode-
res se apresenta de forma diferenciada à vista do Liberal. Em
virtude de esse antigo modelo se pautar no divórcio entre socie-
dade e Estado, em que não se intervinha na vida privada, nem
mesmo o Judiciário, no modelo Social, Sociedade e Estado fazem
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as pazes passando a atuam em cooperação. O Estado tem amplos
poderes para intervir na sociedade, e o órgão que se coloca no fas-
tígio das funções de governo é agora o Executivo, o que põe fim
aos tradicionais instrumentos de controle. 

Consequentemente, a ruptura dos antigos mecanismos de con-
trole, reflete em redefinições na divisão dos Poderes, pois o Estado
está mais preocupado em concretizar os direitos fundamentais do
que propriamente separar os poderes. Com o intuito de tentar evi-
tar a centralização, o exagero ou o exercício arbitrário do Poder,
como ocorria no Estado Liberal, reconduziu-se a uma técnica de
divisão procurando, preferencialmente, evitar a concentração. Refle-
xamente, o império da lei e o princípio da legalidade, por padecerem
das adaptações advindas, necessariamente, da incursão em todos os
âmbitos da vida social, foram em parte mitigados. Porém, com a con-
centração de muitas funções nas mãos do Executivo deparou-se com
seu fracasso diante de questões sociais.

No Estado Constitucional, com uma atividade jurisdicional vol-
tada para consecução de seus fins – a concretização dos direitos
fundamentais –, a jurisdição passa a ser mais do que um meio para
a realização da inclusão social; poderíamos considerá-la um elemen-
to que proporciona a justa e efetiva realização da justiça social.
Ademais, apesar de ser ínsito ao processo a busca pela paz social,
por vezes esta, simplesmente, não é suficiente. 

Araújo Cintra, Ada Pellegrini e Dinamarco entendem que “é
indispensável a consciência de que o processo não é mero instru-
mento técnico a serviço da ordem jurídica, mas acima disso, um
poderoso instrumento ético destinado a servir à Sociedade”.25 No
entanto, depara-se com um colapso de efetividade, principalmente
em função da adoção de uma excessiva formalidade processual.

Dessa forma, deve-se abandonar a disseminada porém ultrapas-
sada primazia das formas sob o conteúdo na tutela dos direitos,
principalmente, no que diz respeito aos fundamentais. Sob essa pers-
pectiva, necessário se faz pensar o processo como dispositivo apto
a realizar os objetivos sócio-político-jurídicos da sociedade, sem se
esquecer, porém, de mergulhá-lo na realidade procurando instaurar
uma visão de cunho nitidamente teleológico e instrumental. 

Em que pese a “formalidade em sentido amplo” ser um compo-
nente inseparável do direito processual, por ter a função de aparelhar
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e dar sequência ao curso processual, a ausência de um mínimo de
formalidade propiciaria o arbítrio e a parcialidade. 

Nesse diapasão, a figura do juiz, como sendo a boca que pronun-
cia a vontade da lei na verdade, jamais existiu, porque a vontade da
lei, muitas vezes, não passa de uma fantasia abstraída de realidade.
Enquanto o formalismo do positivismo jurídico determinava a neu-
tralização política do Judiciário, com julgadores imparciais,
empregando o direito legislado de forma lógico-dedutiva, desprovi-
do de qualquer espécie de decisão criativa, o novo modelo de Estado
necessita de juízes mais preparados para realizarem as exigências de
um direito material “ancorado em normas éticas e políticas”.26

Poder-se-ia afirmar que o Judiciário, diante da nova realida-
de social que preza por efetividade, não é mais, simplesmente, o
palco de uma encenação mecânico-formalista, mas com cada novo
ator encerra-se um capítulo diferente ao se fecharem as cortinas
da Jurisdição.

O direito que garante a todos uma prestação jurisdicional efeti-
va descrita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, faz
com que o direito de provocar a função jurisdicional adote a con-
dição da proibição geral ao exercício da justiça com as próprias mãos
na solução dos conflitos, alcançando o Estado o lugar de sujeito pas-
sivo desse direito na qualidade de devedor da tutela jurisdicional,
através da qual concede-se a prestação que satisfaz o direito à ação
positiva, o qual podemos chamar de direito à jurisdição.

Quando o Estado assume o monopólio da função jurisdicional
são criadas duas realidades opostas, que ocorrem na evolução da ati-
vidade jurisdicional, uma enfraquecida, que afasta a justiça privada,
e a outra despontando, em virtude de sua proximidade da função
estatal, que faz com que se busque uma prestação mais eficaz e se
vislumbre um alto grau de justiça.

Apesar de a Jurisdição ser vista como a atividade desenvolvida
pelo Poder Judiciário destinado a realizar a justiça por meio de um
processo – que surge do exercício do direito à tutela jurisdicional –,
isso somente se dará por uma mudança nos alicerces que sustentam
o direito brasileiro, vez que, o tradicional sistema jurídico processual
não se apresenta mais idôneo para a realização efetiva dos direitos.
Assim, somente através de uma revolução jurídica que adentre sua
substancialidade é que os preceitos constitucionais de natureza
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democrática, bem como os ligados aos direitos fundamentais serão
efetivados por meio de uma atividade jurisdicional voltada aos fins
sociais do processo e atrelada, principalmente, aos princípios e às
garantias constitucionais com o intuito de atingir a tão desejada jus-
tiça social.

De acordo com o entendimento de Marinoni,27 o direito à pres-
tação jurisdicional é fundamental para a adequada efetividade dos
direitos, vez que, frente a circunstâncias de ameaça ou agressão, sem-
pre ficam subordinadas a sua integral concretização. Portanto, não é
sem razão que o direito à prestação jurisdicional efetiva foi procla-
mado como o mais importante dos direitos, justamente por constituir
o direito a fazer valer os próprios direitos. Esse mesmo doutrinador
diz ainda:

O direito à prestação jurisdicional efetiva não pode ser visto
como um direito a uma prestação fática. Mas também não pode
ser visto apenas como i) o direito à técnica processual adequada,
ii) o direito de participar através do procedimento adequado ou
iii) o direito à resposta do juiz. Na verdade, o direito à tutela
jurisdicional efetiva engloba esses três direitos, pois exige técnica
processual adequada (norma processual), instituição de
procedimento capaz de viabilizar a participação (p.ex., ações
coletivas) e, por fim, a própria resposta jurisdicional.28

Vemos, ainda, que o direito à tutela jurisdicional efetiva tem rele-
vância no que tange à possibilidade de participação, que deverá se
valer de procedimento apropriado para a proteção dos direitos fun-
damentais, fazendo surgir ao Estado o dever de proteção que não se
esgota na tutela jurisdicional, mas permeado de normas de conteú-
do material e processual, ou seja, através do procedimento
jurisdicional adequado busca-se efetivar o direito à proteção dos direi-
tos fundamentais.

Zollinger acrescenta que os juízes e aos tribunais têm o encar-
go de:  

aplicar diretamente os direitos fundamentais diante de omissão
legislativa ou de proteção legal insuficiente, considerando,
entretanto, o grau de densidade normativa da norma de direito
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fundamental e visando atender ao mandado de otimização que
exige a proteção mais ampla possível dos bens jusfundamentais.29

Por meio da atividade jurisdicional, pretende-se chegar à igual-
dade em seu patamar horizontal, visto que, no plano vertical foi
proporcionada pela democracia formal. Aquela ocorrerá, verdadei-
ramente, pela concretização da igualdade horizontal e na promoção
social, que é a realização dos fins que o Estado democraticamente
se propôs.

O famigerado tripé conjecturador do sistema processual, os insti-
tutos da Jurisdição, ação e processo, compõem, dentro da realidade
da sociedade, os mastodônticos instrumentos de tutela de direitos,
contudo dever-se-ia abandonar as formas atendo-se sob o conteúdo
de seu deslinde. Registre-se, assim, que os processualistas do século
21 terão que sobrepor os dantescos standards do processo incrustado
nos ideais liberais-burgueses para adequá-los ao atual Estado Cons-
titucional, vislumbrando-se com isso a concretização dos direitos
fundamentais encartados na Constituição, no condão de se superar a
crise instaurada na atividade jurisdicional. Ocorre que:

no Estado Constitucional, pretender que o processo seja neutro, 
em relação ao direito material é o mesmo que lhe negar qualquer
valor. Isto porque ser indiferente ao que ocorre no plano do direito
material é ser incapaz de atender às necessidades de proteção ou
de tutela reveladas pelos novos direitos e, especialmente, pelos
direitos fundamentais.30

Ora, conceder à jurisdição o desígnio da tutela dos direitos é indis-
pensável para proporcionar a concretude aos direitos fundamentais.
Diante desse novo panorama que vislumbramos, depreende-se que o
acolhimento da função jurisdicional. isenta de qualquer valoração
social, é inapto para influir no inter-relacionamento entre sociedade,
direito e Estado, com o intuito de tutelar os novos direitos fundamen-
tais de diversos segmentos sociais a que se desvela.

Com efeito, frente às novas necessidades que agradam a uma
sociedade altamente complexa e mutável, estando o Judiciário no
centro da possibilidade de concretização de direitos que insurgem
nesse panorama, tais como os direitos sociais e os direitos inerentes
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às coletividades, a atividade [do Judiciário] deveria estar voltada e
preocupada com a realização desses, dessa forma, poder-se-ia imer-
gir da crise que assola o terceiro poder.

Elucubrando o aforismo da doutrina sob perspectiva social da
Constituição Federal de 1988, que determinou em seu § 1º do
art. 5º, que “as normas definidoras dos direitos fundamentais tem
aplicação imediata”, aboliu-se a clássica apologia de relegar a con-
cretização constitucional que ocorria no século 19. Dessa forma,
propugna-se uma ínfima eficácia às normas constitucionais devido
à “necessidade de superar, em definitivo, a concepção de Estado de
Direito formal, em que os direitos fundamentais somente ganham
expressão quando regulados por lei, com o que se expõem ao esva-
ziamento de conteúdo pela atuação ou inação do legislador”.31

A rigor, a necessidade de abertura processual manifesta-se ante
o grande abismo que se constatou entre o sistema social e o siste-
ma jurídico processual, principalmente por ensejo da Constituição,
que fomentou a vinculação da atuação dos Poderes, especificamen-
te a atividade jurisdicional aos direitos fundamentais, ganhando o
dever de realizá-los. Infere-se que o acoplamento que promove a
interação intersistêmica necessita dessa nova perspectiva, tanto do
processo como do julgador, devendo correspondência ao seu meio
circundante entre as dimensões sociais, políticas e econômicas, para,
dessa forma, realizar os escopos da atividade jurisdicional, concre-
tizando os direitos fundamentais, o que proporcionaria o alcance da
democracia em seu reduto substancial.

CONCLUSÃO

No atual estágio do constitucionalismo brasileiro é necessário que
a Constituição possua força normativa suficiente para fazer valer o
direito posto e não servir apenas de declaração política.

Com base na vontade da Constituição, poder-se-ia buscar a efe-
tiva garantia de direitos, que não se limita ao campo individual,
como no período clássico, mas em direitos democraticamente con-
sagrados para toda a coletividade.

Pelo fato de a Democracia encontrar-se constantemente embe-
bida no enfoque da legitimação popular, ela significava uma opção
viável para responder, de forma condizente, a todas suas pretensões,
conflitos e anseios da atual sociedade complexificada. Ao fracassar
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diante de seu mister, porém, passou a ser nociva, provocando uma
atmosfera de crescente degradação de seus procedimentos clássicos. 

Com efeito, o século 21 sugere a incidência de uma nova fase:
aquela voltada à concretização dos princípios, objetivos e fins pre-
sentes no Texto Constitucional. Será a fase da constitucionalização
do direito processual, arrostando a confluência do contemporâneo
Estado Democrático de Direito. 

Dessa forma, preme-se pela redefinição da jurisdição para que,
no seio da ordem jurídico-constitucional, haja uma união entre os
planos de juridicidade, a fim de reajustá-los, vez que, ao se revisita-
ros conceitos e finalidades ínsitos na jurisdição, por certo,
chegaremos à tão almejada concretização dos direitos fundamentais,
através da atividade jurisdicional, no afã de alcançarmos a demo-
cracia com vestes substanciais.
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CAPÍTULO 19
LIBERDADE RELIGIOSA DE GRUPOS MINORITÁRIOS 
A PARTIR DA ANÁLISE DE CASOS PARADIGMÁTICOS
DAS CORTES SUPREMAS DE ESPANHA, EUA E BRASIL
Antonio Celso Baeta Minhoto

No âmbito do direito e das pesquisas realizadas dentro do univer-
so jurídico, cada vez mais o estudo de diversos temas demanda um
incursionamento em outros campos de pesquisa. É a chamada inter-
disciplinariedade que, com relação a este texto, mostra-se como algo
mandatório, e traz consigo a ideia de um necessário alargamento na
abordagem das análises.

O tema do estudo, religião, é sabidamente tradicional. No entan-
to, aqui, nosso foco é verificar especificamente como veem e
interpretam a questão da religião frente às minorias os tribunais
máximo de Espanha, Estados Unidos e Brasil. Esclarecemos que no
caso dos Estados Unidos foram escolhidos alguns casos antigos e
clássicos (leading cases) sobre o tema, algo que, a nosso ver, possibi-
litou traçar um quadro comparativo entre as interpretações dos mais
altos tribunais de cada um dos países em questão.

Destacamos, ainda que a sessão mais contemporânea, neste estu-
do, ao menos quanto ao seu trato, digamos, de modo mais positivado
ou formal, é o das minorias. Abordá-las frente à religião foi nosso
desafio, conquanto, por cautela e parcimônia, devamos alertar não
se tratar o presente estudo de um tratado exaustivo, mas apenas a
busca por novas luzes sobre questões tradicionais.

RELIGIÃO E MINORIA RELIGIOSA

Entendemos ser interessante mencionar algumas ideias sobre o que
seria religião ou sobre o sentimento de religiosidade, de buscar uma
conexão com o sagrado, com o divino, algo importante, imagina-se,
para situar questionamentos futuros e para que possamos nos aprofun-
dar de modo mais adequado em alguns aspectos que serão abordados.

Schleiermacher, de modo bastante resoluto, afirmou ser religião
“um sentimento ou uma sensação de absoluta dependência”.1 No
entanto, imaginar o sentimento de religiosidade apenas e tão somen-
te como uma manifestação de dependência, de carência e até mesmo
de subserviência, soa incompleto. 
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Glasenapp apresentou uma síntese menos formal que a de
Schleiermacher, ao defender que religião é “a convicção de que
existem poderes transcendentes, pessoais ou impessoais, que atuam
no mundo, e se expressa por insight, pensamento, sentimento, inten-
ção e ação”.2

A religião, qualquer que seja o modo ou a forma de sua mani-
festação, sempre busca ao menos dois elementos básicos, quais sejam
a transcendência e a conexão (ou reconexão). 

A transcendência retira o crente de sua condição humana
comum, até mesmo inferior, e o alça a algo pretensamente superior,
elevado, livre das “impurezas” ou das falhas daquele que busca tal
transcendência (o crente). 

A conexão é consequência da transcendência. Uma vez elevado
de sua condição humana comum, o rito, o meio, a forma escolhida
pelo religioso, ou crente, visa estabelecer sua conexão com uma esfe-
ra superior, extramundo, com a qual quer manter contato e ligação.

Da junção dos elementos descritos, observamos o surgimento de
outro elemento importantíssimo na vivência religiosa, que vem a ser
a noção do sagrado. Remontando à própria formação morfológica
do termo, Gaarder expõe que “sagrado indica algo que é separado
e consagrado; profano denota aquilo que está em frente ou do lado
de fora do templo”,3 mas é Rudolf Otto quem traz uma observa-
ção mais interessante:

O sagrado é aquilo que é totalmente diferente de tudo o mais 
e que, portanto, não pode ser descrito em termos comuns (...) 
É uma força que por um lado engendra um sentimento de grande
espanto, quase de temor, mas por outro lado tem um poder de
atração ao qual é difícil resistir.4

Do ponto de vista jurídico, sem embargo dos esclarecimentos
já expendidos, interessa de modo especial assegurar a liberdade
de crença e a liberdade religiosa, ou seja, garantir “o direito que
tem o homem de adorar seu Deus, de acordo com a sua crença e
o seu culto”.5

A partir desse ponto, devemos situar a religião e a liberdade
no âmbito das minorias, mas, antes, é de todo recomendável que
saibamos o que caracteriza uma minoria6 – não apenas religiosa,
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mas minoria de um modo geral – sem o que não teremos uma
base lógica firme de saída a respeito de um tema que é vital para
este estudo.

O termo minoria não vem sendo tratado de um modo propria-
mente científico pela doutrina existente e, a partir daí, concluímos
que o termo é efetivamente polissêmico e de apreensão conceitual
tormentosa; fruto, especialmente, de sua aplicação e mesmo natu-
reza extremamente variada em face dos diversos grupos classificados
como minoritários. Didaticamente, e levando-se em conta nosso
contraponto, podemos dizer que um grupo minoritário apresenta
algumas características e tem e sofre de: (1) incapacidade de auto-
proteção; (2) demandantes de especial proteção estatal; (3)
vulnerabilidade social; (4) distanciamento do padrão hegemônico;
e (5) opressão social.

INCAPACIDADE DE AUTOPROTEÇÃO

As minorias se mostram incapazes, no mais das vezes ao menos, de
se proteger e de proteger seus interesses de modo independente
ou autônomo. 

DEMANDANTES DE ESPECIAL PROTEÇÃO ESTATAL

Justamente em decorrência de uma reconhecida e notória incapaci-
dade de articulação e autonomia na busca de defesa de seus interesses,
os integrantes das minorias demandam especial atenção do Estado,
manifestada através de mecanismos, de instrumentos, de estruturas
cujo escopo final seja oferecer a essas minorias, tal como aqui expos-
to, as mesmas oportunidades oferecidas a outros grupos. 

VULNERABILIDADE SOCIAL

Por diversas e variadas razões, ou por vezes em decorrência de pou-
cos motivos, o integrante de uma minoria encontra-se em situação
de vulnerabilidade social. 

Muniz Sodré apresentou uma arguta observação a respeito de
vulnerabilidade social: “não ser institucionalizado pelas regras do
ordenamento jurídico-social vigente”. Prossegue o autor: “pode ser
considerado ‘vulnerável’, diante da legitimidade institucional e dian-
te das políticas públicas. Donde sua luta por uma voz, isto é, pelo
reconhecimento societário de seu discurso”.7
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DISTANCIAMENTO DO PADRÃO HEGEMÔNICO

Esta outra característica das minorias tem a peculiaridade de gerar
efeitos deletérios aos seus integrantes, ainda que estes não tomem
nenhum tipo de ação com relação a si mesmos frente a esse padrão.
Estar fora do padrão (social, comportamental, moral, estético, econô-
mico, psicológico) é, em si, algo excludente para os grupos
minoritários, e um dos motivos ou razões que os torna passíveis de
usufruir uma proteção especial, pois são incapazes de suportar ou
gerir a própria proteção social, como já consignamos anteriormente.

OPRESSÃO SOCIAL

É importante notar que a opressão aqui referenciada apresenta graus
variáveis e diferenciados em face de cada tipo de grupo minoritá-
rio, bem como em face de diversas variáveis, muitas delas altamente
subjetivas e prenhes de aspectos mutáveis, o que torna sua própria
dinâmica movediça e frequentemente imprevisível.

Ante o exposto, podemos afirmar que minoria é um segmento
social, cultural ou econômico vulnerável, incapaz de gerir e articu-
lar sua própria proteção e a proteção de seus interesses, objeto de
pré-conceituações e pré-qualificações de cunho moral, em decorrên-
cia de seu distanciamento do padrão social e cultural hegemônico;
grupos vitimados de algum modo e em graus variados de opressão
social e, por tudo isso, demandantes de especial proteção por parte
do Estado.8

Especificamente com relação às minorias religiosas, neste ponto,
convém fazer uma breve digressão histórica, a fim de melhor situar
o leitor. Eis que não se observa um surgimento concomitante de
liberdade religiosa e proteção às minorias religiosas, como se pode-
ria supor, mesmo no âmbito do constitucionalismo e da proteção
estatal ofertada à sociedade no bojo do ideário típico das revolu-
ções do final do século 18.

Desde o início da Idade Média pretendia a Igreja a junção do
poder transcendental ou divino com o poder secular, justificando
tal entendimento justamente na simples existência do primeiro e
de sua alegada preeminência sobre aquele outro. A Igreja sempre
quis o poder terreno e sempre lutou para tê-lo e mantê-lo,9 che-
gando a, tempos depois, quando pressionada sobre o exercício, por
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vezes arbitrário, desse mesmo poder terreno que efetivamente exer-
cia, a lançar mão de preceitos religiosos no âmbito da esfera
política, tais como as afamadas excomunhões que alguns governan-
tes divergentes experimentaram.10

Bem por isso, Mendes Machado nos lembra que a proteção esta-
tal à liberdade religiosa surgiu numa dinâmica oscilante e de disputa
entre o poder eclesiástico e o poder político terreno, e pouco se asse-
melhava com a ideia de proteção a esse instituto, tal como concebido
no seio do constitucionalismo, tempos depois, o que não afastou os
conflitos de outrora, mas acomodou-os na forma de pactos, trata-
dos e concordatas especialmente entre os soberanos ou governantes
e o papa.11

Esses acordos de boa convivência, contudo, jamais conceberam
a inclusão protetiva da tutela estatal em prol de qualquer grupo reli-
gioso minoritário. A liberdade religiosa, objetivamente, está focada
na fé católica e na chamada fé cristã reformada, advinda dos movi-
mentos religiosos surgidos no próprio seio da Igreja Católica,
especialmente a partir do século 16 com Lutero e Calvino. 

Àquela época, a proteção efetiva do Estado voltava-se a tais gru-
pos e tão somente a eles. Mais do que isso, essa proteção inicialmente
estava fundada em razões subjetivas ligadas a concepções espiritua-
listas de harmonia entre crentes de uma mesma árvore religiosa – a
exemplo do filósofo Erasmo – mas, em pouco tempo, essa boa con-
vivência passou a ser baseada, como nos ensina Henry Kamen, em
razões eminentemente práticas e ligadas ao comércio e à economia.12

A ideia de proteção a minorias surgiria bem mais à frente com
relação ao momento histórico ora destacado, especialmente com a
revalorização do ideal democrático observado, basicamente, do final
da 2ª Guerra Mundial até a atualidade. 

Partindo para as especificidades que circundam o objeto de nossa
análise, observamos, com Mazario,13 haver uma diferenciação bas-
tante importante neste estudo, qual seja o fato de que algumas
minorias buscam sua completa aceitação e inclusão na sociedade de
um modo geral enquanto outras perseguem a preservação de seus
valores, não hegemônicos, num meio que lhes é naturalmente hos-
til ou pelo menos não receptivo.

Para dar uma exemplo, podemos citar os negros da cultura de ori-
gem africana. Já é uma realidade no Brasil a normatização, a edição
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de leis e de regramentos formais, de natureza jurídica, regulando a
inserção do estudo da cultura africana como elemento curricular
regular no ensino fundamental e médio. Essa medida visa gerar uma
aceitação e uma homogeneização da “cultura afro” de modo a torná-
la integrante de um todo maior, dominante e majoritário, difundido
na sociedade de um modo geral.

Desinteressa a esse tipo de segmento social uma postura puramen-
te preservacionista, eis que tal medida poderia gerar um isolamento
de suas manifestações, distanciando-a, assim, de uma virtual (e dese-
jada) junção com a cultura ou com os valores culturais vigentes. 

No entanto, quando partimos para uma análise da minoria reli-
giosa, observamos justamente o oposto, ou seja, uma busca de
diferenciação do padrão hegemônico como forma de obter sua pró-
pria preservação como manifestação social autônoma, independente,
possuidora de valores diferenciados, únicos, autênticos e peculiares.
Nesse sentido e citando manifestação da Comissão dos Direitos
Humanos da ONU, Mazario pontua:

La protección de las minorias consiste em la protección de los grupos
que no son predominantes en un país y que, si bien desean en general
ser tratados en pie de igualdad con la mayoria, desean en cierta manera
recibir um trato diferente para preservar las características
fundamentales que los distinguem de la mayoría de la población.14

Outro ponto de debate sobreleva-se e deve ser destacado.
Ocorre que, como vimos há elementos característicos nos grupos
minoritários e, como fica claro após alguma reflexão sobre o termo,
a ideia matemática de minoria como um grupo ou conjunto nume-
ricamente inferior é inservível quando usamos a mesma ideia no
campo da análise da sociedade humana, especialmente sua dinâmica. 

Há exemplos de relevo a endossar essa visão. Os negros da Áfri-
ca do Sul sempre foram, numericamente, maioria, contudo, sempre
estiveram submetidos a uma minoria branca de origem europeia,
algo especialmente marcante durante a vigência do chamado apart-
heid, regime político segregacionista ali vigorou por largo período
de tempo.

Há situações em que as mulheres, por exemplo, podem figurar
como um grupo submetido ao controle ou ao poder de homens,
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muito embora sejam, em escala mundial, numericamente mais
expressivas do que os homens (53% frente a 47%). 

Em Mazario encontramos uma defesa, a respeito das minorias reli-
giosas, uma postura que não é exatamente contra o que já afirmamos,
mas, ao mesmo tempo, relativiza, a nosso ver em demasia, a questão
em foco e se aproxima do risco de uma sempre temerária distorção.

Partindo de um texto da própria ONU, o pesquisador em tela des-
taca as dificuldades 

que levantaria a aspiração à condição de minoria de parte de
grupos tão pequenos que o tratamento especial de que fossem
objeto poderia, por exemplo, gravar os recursos do Estado com
uma carga desproporcionada. 

Mais adiante, o mesmo autor pondera que, em matéria de trata-
mento de grupos minoritários, “não [se] pode responder
exclusivamente a um conteúdo puramente matemático, nem tampou-
co maximalista que leve a afirmar sua irrelevância, ou tão restritivo
que suponha sua exclusão”. Ao final ele nos fornece um norte para
encaminhar a questão: 

se trata, a meu entender, de uma questão essencialmente prática
que somente pode resolver-se com o exame de cada caso
concreto e que não é possível decidir de forma unívoca em uma
definição como a presente.15

Como dito, convém ter cautela com esse tipo de questionamen-
to. Por outro lado, contrapor o número mínimo de integrantes de
uma minoria aos recursos do Estado pode ser inapropriado e até
mesmo perigoso. Perigoso porque cria uma situação de liberação de
responsabilidades pelo Estado, uma espécie de salvo-conduto poten-
cial em favor dos governantes, dos gestores da máquina estatal, postos
frente a um critério numérico-financeiro, que claramente se divor-
cia da ideia de proteção, tão cara ao conceito de minoria. 

É também inapropriada tal política, porque se mostra difícil acei-
tar e conceber que se um grupo minoritário é de fato tão diminuto,
ele possa, de fato, gerar um dispêndio de recursos tal que gere um
desequilíbrio profundo na administração estatal. 
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CORTES SUPREMAS DOS EUA E DA ESPANHA

E A QUESTÃO DAS MINORIAS RELIGIOSAS

O início do século 19 pode, talvez, ser descrito como aquele em que
podemos observar a mais estável situação social desde o descobri-
mento da América. A revolução industrial encontrava-se em seu
auge, o liberalismo, com a finalização completa dos movimentos
revolucionários do final do século 18, estava definitivamente
implantado e, no campo religioso, a separação religiosa dentre as
várias crenças – mais especialmente entre o catolicismo e o protes-
tantismo – se mostrava já sedimentada, e a convivência entre os
crentes de cada segmento, se não era um exemplo de harmonia, tam-
pouco apresentava grandes conflitos.

O que se seguiu, e que procuraremos aqui apontar, foram situa-
ções específicas e individuadas na vivência das religiões e, também,
especialmente a partir do século 20, o surgimento de minorias reli-
giosas cujo espaço foi gradativamente ocupado, sendo seu futuro,
contudo, incerto em termos de liberdade de manifestação. 

Alguns casos do século 19 e sua interpretação pela Suprema
Corte dos Estados Unidos podem ser bastante ilustrativos sobre
determinado aspectos importantes a serem destacados não somen-
te com relação à tolerância – elemento típico quando se trata de
minorias religiosas – mas, até com mais intensidade, à dinâmica da
religião como um todo, no período destacado.16

Sobre a liberdade religiosa, há um interessante caso de 1819, que
envolve diretamente a ideia de tolerância, é o caso “Darthmouth vs.
New Hampshire”. Na verdade, esse é um dos casos mais antigos e
emblemáticos sobre o tema. Resumidamente, um pastor presbiteria-
no, John Wheelock, foi retirado da presidência de um colégio privado
administrado por um grupo de devotos congregacionalistas. Whee-
lock apelou ao governador que, surpreendentemente, removeu o
grupo, substituiu-o por outro de sua indicação, e ainda classificou o
Colégio Darthmouth de “medieval” e “dominado por sacerdotes”.

O caso chegou à Suprema Corte que, seguindo o voto do juiz
Marshall, confirmou, inicialmente, o caráter de instituição privada
do colégio Darthmouth, bem como atestou terem os devotos diri-
gentes do colégio a autoridade e a palavra final sobre a instituição.
Marshall ressaltou que o colégio iniciara-se através da coleta de fun-
dos, na Inglaterra, com o objetivo de disseminar o cristianismo –
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nominado por Marshall como “nossa sagrada religião” – entre os
grupos indígenas norte-americanos e, nesse sentido, ele afirmou que
o propósito educacional, pura e simplesmente, não tornava a insti-
tuição pública ou submetida de modo tão profundo ao Estado. O
grupo dirigente original foi reconduzido à direção do colégio. 

Há, contudo, casos mais pungentes em seus aspectos elementa-
res os quais, bem por isso, nos mostram os limites da liberdade
religiosa frente ao Estado e frente ao indivíduo. Este, aliás, parece
ser o mote do caso Reynolds vs. United States, de 1879. Trata-se do
caso de um mórmon, George Reynolds, processado por manter um
relacionamento poligâmico, o que era vedado por leis federais
norte-americanas. A suprema Corte foi mais uma vez instada a se
manifestar sobre a questão e, na ocasião, o juiz Morrison Waite afir-
mou que o “o Congresso não pode limitar a liberdade religiosa, mas
deixou assentado que esta liberdade só pode ser absoluta em maté-
ria de crença e não de comportamento”. 

Sobre a mesma temática (poligamia), mas em face de um caso de
1889, outro juiz da Suprema Corte, Field, confirmou o entendimen-
to supracitado e asseverou que “poucas práticas são tão perniciosas
como a poligamia”; esse juiz deixou assente que a Emenda n. 1 jamais
teve a intenção de “permitir a violação de deveres sociais ou subver-
são da boa ordem” e, além disso, a “liberdade religiosa deve estar
subordinada à lei penal”.

Vidal vs. Girard’s Executors, caso de 1844, é bastante emblemá-
tico para os fins de nosso estudo. O caso em si é simples, mas as
consequências e a interpretação adotada pela Suprema Corte foram
importantes para o futuro da liberdade religiosa e seus limites peran-
te a sociedade e do Estado. Stephen Girard deixou um testamento
em que fazia uma substancial doação a um colégio de meninos sob
a condição de que nenhum tipo de sacerdote ou clérigo, de qual-
quer tipo de religião, pudesse lecionar ali. Após a morte do testador,
os parentes de Girard buscaram a modificação do testamento e este,
conquanto julgado como legal junto à justiça estadual da Pensilvâ-
nia, chegou à Suprema Corte. 

Atuando em nome dos autores e fazendo uma apaixonada defe-
sa do cristianismo, Daniel Webster defendeu que os sacerdotes
cristãos são os representantes de Cristo na terra e excluí-los “equi-
vale a excluir Cristo”, além do mais, prossegue Webster, “não há
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nenhum exemplo histórico de caridade genuína sem a presença de
uma fundação cristã”. A ação, contudo, foi rejeitada pela Suprema
Corte. O juiz Story acatou o argumento da defesa de que nenhuma
lei exige que uma fundação caritativa ofereça instrução religiosa e,
também, o fato de o cristianismo ser aceito como a lei da terra da
Pensilvânia deveria ser visto ou interpretado dentro do campo das
liberdades pessoais. 

Poderia-se objetar a citação dos casos apresentados aqui basean-
do-se, para tanto, no fato de que são muito antigos, todos os século
19. No entanto, convém esclarecer que a estruturação do direito em
países de cultura anglo-saxã (common law), permite a adoção de casos
antigos para o julgamento de questões similares na atualidade. Os
chamados leading cases, seja de que época forem, sempre são lem-
brados, utilizados e estudados, até porque eles, normalmente, tratam
de questões elementares, frequentemente ligadas aos direitos fun-
damentais, como liberdade, manifestação do pensamento e religião,
como vemos aqui.17

Não é somente em face de casos antigos que podemos traçar um
perfil de atuação e interpretação da suprema corte norte-america-
na sobre a questão religiosa, especialmente com relação às minorias.
Há casos recentes que são igualmente úteis e emblemáticos.

Um caso interessante, que envolve diretamente a questão da
liberdade religiosa, é Wisconsin vs. Yoder (1972), que lidou com o
poder da comunidade religiosa amish sobre seus membros. Os amis-
hes, como os huteritas no Canadá e os quacres nos EUA, tentaram
dificultar a saída de seus membros do grupo de um modo peculiar.
Eles queriam retirar suas crianças da escola regular antes dos dezes-
seis anos, para limitar severamente o aprendizado das crianças sobre
o mundo externo. 

Os amishes defendiam isso com o argumento de que liberdade
religiosa protege a liberdade de um grupo viver de acordo com sua
doutrina, mesmo que isso limite a liberdade individual das crianças.
A Suprema Corte norte-americana aceitou a argumentação amish,
contudo, ficou patente que aceitá-la significaria uma renúncia do ser
humano como um ser capaz de revisar seus próprios fins.18

Numa realidade próxima à dos EUA, ainda podemos citar uma
decisão da Corte Suprema do Canadá sobre os huteritas. À seme-
lhança dos quacres e dos amishes, os huteritas também seguem um
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modo de vida totalmente apartado da sociedade majoritária, atuan-
do sempre em prol da preservação intransigente de seus valores e
de seus costumes. 

Em 1969, chegou ao tribunal máximo do Canadá o caso Hofer vs.
Hofer, em que dois membros de uma comunidade huterita alegavam
ter sido expulsos da comunidade por apostasia e demandavam, no
judiciário, o recebimento de sua parte na comunidade que ajudaram
a construir, pois não poderiam sair da comunidade sem deixar tudo
para trás, “até mesmo a roupa do corpo”. 

A comunidade huterita, por sua vez, defendia esse costume sob
o fundamento de que a liberdade de religião protege a capacidade
de uma congregação viver de acordo com sua doutrina religiosa,
mesmo que isso limite a liberdade individual, à semelhança do ocor-
rido no caso Wisconsin vs. Yoder, junto à Suprema Corte dos EUA,
aqui citado. A Suprema Corte canadense aceitou o argumento hute-
rita e não acolheu o pedido dos dois dissidentes.19

Esses exemplos são úteis, como dissemos, mas não esgotam a evo-
lução da temática, notadamente com relação a outras nações que
igualmente vivenciaram as mesmas questões e as resolveram a seu
modo, contribuindo para um melhor entendimento de variadas pon-
tuações que circundam a problemática central. Além disso, essas
nações mostram uma realidade muito peculiar, de cultura religiosa
quase exclusivamente protestante.

Assim, e como um contraponto que achamos útil e interessante
a um só tempo, escolhemos o Supremo Tribunal Constitucional da
Espanha para expor mais alguns aspectos importantes sobre as ques-
tões ventiladas, notadamente com vistas a exibir um entendimento
mais atual, mais contemporâneo, de uma corte de índole constitu-
cional em ambiente europeu. 

Vejamos, assim, alguns casos e a visão da corte espanhola, ao
manifestar-se sobre a liberdade de culto e sobre o dever, no âmbi-
to de um Estado contemporâneo, de haver amparo estatal ao
indivíduo, possibilitando de forma ampla e sem embaraços, a mani-
festação religiosa. Assim decidiu o Tribunal:

El hecho de que el Estado preste asistencia religiosa católica a los indi-
víduos de las Fuerzas Armadas no solo determina lesión
constitucional, sino que ofrece, por el contrario, la posibilidad de hacer
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efectivo el derecho al culto de los individuos y comunidades. No pade-
ce el derecho a la libertad religiosa o de culto, toda vez que los
ciudadanos miembros de las susodichas Fuerzas son libres para acep-
tar o rechazar la prestacion que se les ofrece (...) (Espanha, STC
24/1982[RTC 1982, 24]). 20

E igualmente se manifestou sobre liberdade religiosa:

Este Tribunal ha declarado que la libertad religiosa, entendida como un
derecho subjectivo de carácter fundamental, se concreta en el reconoci-
miento de un âmbito de libertad y de una esfera de ‘agere licere’ del
individuo, es decir, reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este
campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera
grupos sociales (Espanha, STC 166/1996 [RTC 1996, 166]).

Dentro da chamada liberdade religiosa coletiva, item rigorosa-
mente fundamental para qualquer minoria religiosa, consignou o
Tribunal espanhol a ideia de não restrição, assim como consignou a
noção fundamental da não discriminação, nos seguintes termos: :

Una comunidad de creyentes, Iglesia o confesión no precisa formali-
zar su existência como asociación para que se le reconozca la
titularidad de su derecho fundamental a profesar un determinado
credo, pues ha de tenerse en cuenta que la Constitución garantiza la
libertad religiosa ‘sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley’
(Espanha, STC 46/2001 [RTC 2001, 46]) 
La libertad de creencias (...) tiene una particular manifestación en el
derecho a no ser discriminado por razón de credo o de religión, de
modo que las diferentes creencias no pueden sustentar diferencias de
trato jurídico (Espanha, STC 1/1981 [RTC1981, 1]. 

Finalmente, num julgado cuja ementa é um pouco mais exten-
sa, parece ser bastante útil observar a problemática da neutralidade
religiosa dos centros de ensino e escolas públicas, algo aparentemen-
te simples, mas precisa, de outra banda, conferir o máximo respeito
à individualidade da pessoa humana e de seu direito a professar uma
fé determinada:
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En un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ide-
ológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado,
todas las instituciones públicas y muy especialmente los Centros docen-
tes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad, que
no impide la organización en los Centros públicos de enseñanzas de
seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para
sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus pro-
pias convicciones (art. 27.3 Constitución), es una característica necesaria
de cada uno de los puestos docentes integrados en el centro, y no el hipo-
tético resultado de la casual coincidencia en el mismo Centro y frente a
los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas
enseñanzas se neutralicen recíprocamente. La neutralidad ideológica de
la enseñanza en los Centros escolares públicos regulados en la LOECE
impone a los docentes que en ellos desempeñan su función, una obliga-
ción de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, que es
la única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias
que, por decisión libre o forzadas por la circunstancias, no han elegido
para sus hijos Centros docentes con una orientación ideológica determi-
nada y explícita. (STC 5/1981 [RTC 1981,5]). 

Vemos, ante os julgados aqui transcritos, um posicionamento inter-
pretativo claro por parte da Suprema Corte espanhola, o qual exibe
uma junção entre valores tradicionais e típicos de uma formação
judaico-cristã, mas ainda mais especialmente católica, convivendo
com os ditames mais relevantes de um estado democrático de direi-
to, como certamente se propõe a ser a Espanha do século 21.

O STF E A QUESTÃO DAS MINORIAS RELIGIOSAS

A realidade religiosa no Brasil, para os fins aqui buscados, deve ter
três bases analíticas elementares: (1) a do catolicismo como crença
majoritária, como grupo majoritário no país (83,5% da população,
segundo o IBGE, 2006); (2) a da aplicação de uma moral religiosa
mesclada com outra de caráter laico nas manifestações dos tribu-
nais brasileiros; e (3) o caráter de tolerância e sincretismo religioso
presente na sociedade brasileira.

Quanto a essa última, uma espécie de tolerância inerente à pró-
pria formação da sociedade brasileira, é o fato de não haver registro
em terras brasileiras de grandes questões de conflito envolvendo
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minorias religiosas, como se observa, por exemplo, na Irlanda ou na
Índia, desde há muitos anos. Há fatos pontuais, históricos, como o
da Revolta de Canudos, no século 19, conflito o qual não decorreu
direta de aspectos religiosos – muito embora fosse um elemento
importante dentro da questão como um todo –, pois era algo emi-
nentemente social.21

Estima-se que a formação do povo brasileiro, com acontribuição
de vários troncos étnicos, notadamente o europeu, o africano e o
indígena, tenha colaborado fortemente para essa situação em que
conflitos motivados por aspectos religiosos são praticamente inexis-
tentes ou episódicos. Também como decorrência dessa mescla étnica
e genética, e como elemento auxiliar nessa ausência de conflitos,
observa-se uma mescla religiosa, o chamado sincretismo religioso,
tão típico de boa parte da população brasileira.

Os nossos tribunais, como veremos nos julgados apresentados,
veem na religião uma referência moral, especialmente quando se
trata de aplicá-la a grupos sociais minoritários como, por exemplo,
detentos ou presidiários. Como já dissemos, observa-se, no Supre-
mo Tribunal Federal, por exemplo, uma transposição de uma moral
laica com preceitos religiosos, tudo utilizado como forma de se ava-
liar uma dada situação posta sob julgamento.

Um interessante julgado do Supremo Tribunal Federal, de 1981,
defende não apenas que o aprisionado ou detento possa exercer sua
crença religiosa, mas inclusive defende tal atividade como benéfica
à reeducação do presidiário, algo que revela a forte influência reli-
giosa, especialmente a católica, na sociedade brasileira. Em julgado
mais recente, de 2007, foi reconhecido, de modo expresso, o direi-
to da liberdade religiosa e do exercício de crença como algo
inalienável e inerente ao ser humano, referindo, no caso concreto,
também a um presidiário:

RE 92916/PR – PARANÁ; RECURSO EXTRAORDINÁRIO;
Relator Min. Antonio Neder; Julg. 19.05.1981; Suspensão con-
dicional da pena. Suas condições. Caso em que se proibiu o
beneficiário de frequentar, auxiliar ou desenvolver cultos religio-
sos (...) A justiça deve estimular no criminoso, notadamente o
primário e recuperável, a pratica da religião, por causa do seu
conteúdo pedagógico, nada importando o local. 
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HC 91874/RS - RIO GRANDE DO SUL; HABEAS CORPUS;
Relator(a): Min. Carlos Britto; Julgamento: 31.08.2007. (...) [o
ser humano] Se é parte de algo (o corpo social), é também um
algo à parte. A exibir na lapela da própria alma o bóton da ori-
ginalidade. Que não cessa pelo fato em si do cometimento de um
crime do tipo hediondo, seguido ou não de condenação judicial
e posterior cumprimento da pena em estabelecimento prisional
do Estado. Afinal, não é de se confundir jamais hediondez do
crime com hediondez da pena, visto que direitos subjetivos
outros não são nulificados pela condenação penal em si, como
os direitos à saúde, à integridade física, psicológica e moral, à
recreação, à liberdade de expressão, à preferência sexual e de
crença religiosa.

Note-se que, nos casos em foco, a concessão de um nítido des-
taque para a religião como instrumento ou veículo de recuperação,
de ressocialização, de reinserção do detento, do presidiário, do cri-
minoso, que cumpre sua pena, fazendo-o retornar ao convívio social
por intermédio de uma via religiosa ativa, quando recluso, funcio-
nando tal dinâmica, ademais, como um aspecto que conta
positivamente na avaliação do preso como homem.

Há, em outros julgados, um foco mais policialesco e fiscalizató-
rio, com um viés de cunho moral ainda mais pronunciado. Muito
embora sejam julgados mais antigos, mencionamos três exemplos
interessantes do Supremo Tribunal Federal no sentido aqui desta-
cado e um caminha no sentido inverso, relativizando a importância
da religião na avaliação da conduta de uma pessoa:

RMS 16857; Relator(a) Min. Eloy Da Rocha; DJ 24.10.1969 RTJ
51/03. Poder de policia reconhecido ao estado para evitar a
exploração da credulidade pública. Mandado de segurança defe-
rido em parte, para assegurar, exclusivamente, o exercício do
culto religioso, enquanto não contrariar a ordem pública e os
bons costumes e sem prejuízo da ação, prevista em Lei, das auto-
ridades competentes. Recurso provido em parte.

RMS 9453; Relator(a): Min. Cunha Mello; Julg: 29.08.1962;
Poder de polícia. Livre exercício dos cultos religiosos, assegura-
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do pela Constituição, não implica na tolerância de ofensa aos
bons costumes, na relegação de disposições do Código Penal.

RE 38846; Relator(a): Min. Lafayette De Andrada; Julgamento:
08.07.1958. Curanderismo. Qualquer princípio de crença, a ser-
viço do curanderismo, é nocivo à saúde física e moral do povo,
e, portanto, constitui crime punível. Ausência de ofensa ou vio-
lação de lei federal. Recurso não conhecido.

RE 24624; Relator(a): Min. Ribeiro Da Costa; Julg : 05.04.1954;
DJ 05.08.1954. A crença religiosa de pessoa não constitui quali-
dade essencial da mesma. Quando não atentatórias das normas da
moral social dominante, quaisquer crenças e práticas religiosas
não constituem defeito de honra e boa fama de quem as segue.
Se o cônjuge não consentiu no casamento por erro essencial sobre
a pessoa do outro, não consentiu no art. 218 e 219, i, do código
civil, pedir sua anulação. Não se conhece do extraordinário.

Mesmo em julgados mais recentes, o aspecto religioso é levado em
conta na avaliação da conduta do detento, especialmente para efeito
de concessão de benefícios legais, como já dissemos. A atividade ou a
inatividade religiosa do pleiteante é tomada como elemento referen-
cial que pode auxiliá-lo ou não na obtenção do benefício almejado:

HC 89305 MC; Relator(a): Min. Cármen Lúcia; Julgamen-
to:19.10.2006; DJ 27.10.2006 (...) 2. A despeito dos argumentos
expedidos pelo Impetrante, é inviável, em parte, o presente
habeas corpus. [...] Para o acusado Moisés Júlio Gonçalves, vulgo
‘Meio-kilo’: Trata-se de pessoa portadora de personalidade total-
mente distorcida e adversa ao direito e à sociedade, já que
demonstra inclinação para a vida criminosa, ócio e dedicação à
violência. A conduta social não merece melhor sorte, pois se vê
em todos os autos que o acusado não tem vida social, familiar
ou religiosa condigna, nem tampouco qualquer histórico no seu
passado de trabalho honesto e honrado.

Além do próprio tratamento conferido pela corte em apreço ao
tema da liberdade religiosa, esses julgados22 contemplam, ainda, a
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visão ali empreendida sobre tal assunto em face das minorias, nosso
objetivo central deste estudo. 

Sem embargo, há, no Brasil atual, uma realidade peculiar com
relação às minorias religiosas, de grande importância nos últimos
vinte ou trinta anos, que vem a ser o movimento evangélico,
composto de variadas instituições, e cuja estruturação varia de
pequenas a grandes organizações, como é o caso da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus (IURD), dirigida pelo autointitulado
bispo Edir Macedo.

Além de possuir vários templos pelo mundo, a IURD adquiriu,
já há vários anos, um canal de televisão (a redeRecord), jornais
impressos, emissoras de rádio, participações em outras empresas.
Possui, desse modo, uma estrutura empresarial com faturamento
anual estimado na casa dos 2 bilhões de reais. Frente a uma maio-
ria católica, os evangélicos – e dentre estes os fieis e integrantes da
IURD – são, ou seriam, uma minoria religiosa. 

Um evento recente, entretanto, jogou novas luzes sobre essa rela-
ção e, nesse entremeio, em face também do Estado. Em dezembro
de 2007, o jornal Folha de S. Paulo publicou uma reportagem sobre
a IURD cujo título era: Igreja Universal completa 30 anos com
império empresarial. O texto questionava a ligação entre as ativi-
dade empresarial e religiosa da IURD, algo que gerou uma reação
da entidade religiosa em foco,23 o que, só por si, seria perfeitamen-
te aceitável num ambiente democrático, como o da sociedade
brasileira contemporânea, e, por sua vez, foi objeto de nota publi-
cada pela Associação Brasileira de Imprensa, em apoio à jornalista
autora da reportagem.24

A questão a ser analisada foi a estratégia adotada pela IURD na
sequência dos fatos. Em vez de acionar judicialmente o jornal Folha
de S. Paulo, a IURD teria estimulado seus fiéis e integrantes a entra-
rem com ações na Justiça de modo isolado, ao mesmo tempo em que
incluíam a autora da matéria, a jornalista Elvira Lobato, na ação judi-
cial e não apenas o jornal. A empresa Folha de S. Paulo se defendeu
em editorial e criticou o que chamou de estratégia de atuação da
IURD que procurava, segundo a visão do jornal, dificultar ou mesmo
inviabilizar sua defesa e a da jornalista.

Alguns viram nisso uma estratégia condenável, outros entende-
ram ser parte do “jogo democrático”. De todo modo, fica, para efeitos
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de nosso estudo, a noção de que a situação de uma minoria religio-
sa, só por si, pode não representar necessariamente uma situação de
vulnerabilidade ou de especial tutela estatal, submetendo-se a outros
elementos e a uma análise mais ampla.

A IURD e seus fiéis adotaram uma estratégia de defesa de seus
interesses. Se a forma como isso foi feito é ou não aceitável, é uma
questão cuja análise não cabe neste estudo, mas nos mostra – e este
é o foco de nossa atenção – peculiaridades da dinâmica maioria-
minoria no campo religioso, as quais devem ser levadas em conta.

CONCLUSÃO

Para referenciar o que já foi dito ao longo deste texto, destacamos
que, muito embora o Brasil passe ao largo dos problemas religiosos
observados em outras partes do planeta, envolvendo grupos religio-
sos majoritários e minoritários, convém adotar uma postura de
cautela e lembrar que por trás de uma atitude de tolerância, supos-
tamente natural, podemos encontrar uma manifestação de simples
indulgência. Martinez de Pisón bem indica o que queremos dizer:

El acto de tolerancia presupone, por tanto, primeramente la existencia
de razones para no admitir una acción, una ideologia o una creencia.
Sin embargo, trás sopesar o ponderar outro tipo de razones éstas se
sobreponen a las primeras de forma que se convierten en un motivo
válido para cambiar la actitud y, en definitiva, permitir, tolerar dicha
acción, ideología y creencia. Con razon se ha señalado que, vistas así
las cosas, etimologicamente, ‘tolerar’ tiene um sentido negativo, implica
una valorización negativa.25

Esse tipo de ponderação se mostra útil ao debate para fornecer
um certo senso de profundidade à discussão, evitando, assim, que
baseemos nossas visões em platitudes estéreis. Não há, no presente
tema, fatalidades e nem ideias tão incontestáveis que não possam ser
submetidas a qualquer processo humano singular adotado para outros
tantos projetos e ideias de transformação social.

Igualmente digno de nota é a observação de que estamos imer-
sos de modo completo na subjetividade. Uma mulher que, por razões
religiosas, tem seu clitóris extirpado, causa comiseração e repulsa,
mas, dolorosa e inegavelmente expõe um grupo de valores culturais,
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pessoais e religiosos que efetivamente existe e não pode ser extinto
ou proibido. 

A jurisprudência das cortes máximas de Espanha e dos Estados
Unidos nos mostram como a base cultural e os costumes de cada
povo, de cada nação, de cada estado, influenciam os julgadores. A base
católica espanhola e a base protestante norte-americana, conquanto
evidentemente matizadas e relativizadas nos julgados sobre temática
religiosa, marcam presença e mostram que a neutralidade do julga-
dor, premissa marcante na concepção positivista ortodoxa do direito,
revela-se como item de difícil constatação na prática.

No Brasil, e como vimos pela jurisprudência do Supremo Tribu-
nal Federal aqui mencionada, há uma forte mescla de moral e
preceitos religiosos na avaliação das situações submetidas ao crivo da
Corte maior. Isso, por si só, pode tanto revelar um traço cultural de
nosso povo, que é aceito como tal, como se tornar um elemento de
alta subjetividade que pode gerar avaliações distorcidas e essencial-
mente religiosas no âmbito de um estado laico.

Bem por isso, Mendes Machado pontua ser vital diferenciar o
chamado discurso teológico-confessional do discurso jurídico-constitucio-
nal, algo assim elaborado pelo autor português destacado:

Um e outro correspondem a espaços discursivos distintos, situados
em diferentes níveis de generalidade, subordinados a uma diversa
teleologia intrínseca. O primeiro é, naturalmente, um discurso
exclusivista, virado acima de tudo para a defesa de uma concepção
de verdade objectiva. O segundo, é naturalmente inclusivo, que não
homogeneizante, na medida em que se apoia num princípio de
igual dignidade da pessoa humana e num conceito alargado de
liberdade religiosa.26

Prossegue o autor, detalhando essa diferenciação:

No primeiro caso, o silogismo de base segue muitas vezes a
matriz aquiniana, de acordo com a qual, (1) só a verdade tem
direitos; (2) só a confissão dominante é a verdade; e (3) logo, só a
confissão dominante tem direitos. No segundo caso, o silogismo
é completamente diverso: (1) todos os cidadãos têm direito a
uma igual liberdade; (2) católicos, protestantes, ateus, etc, são
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cidadãos; e (3) logo, católicos, protestantes, ateus, etc., têm
direito a uma igual liberdade.

Assim, o novo panorama constitucional deve partir de uma base
inclusiva, que é um conceito relativamente recente, em conjunto
com uma outra base, a da tolerância,27 esta já conhecida há tempos,
ao menos na idade moderna. A junção de tais elementos é vital para
a proteção e vivência plena, sadia, livre e ampla das minorias no
tocante à religião ou à não religião (ateus e agnósticos), que, claro,
devem ter assegurado seu espaço de existência, nesse particular, de
forma digna.
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NOTAS

Apud GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O1�

livro das religiões. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 17.

Apud GAARDER et al., op. cit., p. 17.2�

Idem, ibidem, p. 19.3�

Apud GAARDER et a., op. cit., p. 18.4�

PINTO FERREIRA, Luis. Curso de direito constitucional. São Paulo:5�

Saraiva, 1998, p. 102. No mesmo sentido, mas detalhando ainda mais o ponto
da liberdade religiosa, Jorge Miranda assim comenta : “A liberdade religiosa
não consiste apenas em o Estado a ninguém impor qualquer religião ou a
ninguém impedir de professar determinada crença. Consiste ainda, por um
lado, em o Estado permitir ou propiciar a quem seguir determinada religião o
cumprimento dos deveres que dela decorrem (em matéria de culto, de família
ou de ensino, por exemplo) em termos razoáveis” (MIRANDA, Jorge. Manual
de direito constitucional, tomo IV. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 409.

Muitas das ideias e conceitos expostos neste item foram fruto de6�

intenso debate no programa de doutorado da Instituição Toledo de Ensino, de
Bauru, SP, do qual é o autor integrante como aluno, tendo tomado parte em
tal debate Fábio Alexandre Coelho, Cleber Sanfelice Otero e Antonio Borges
de Figueiredo, também alunos do programa em foco, além do professor Vidal
Serrano Nunes Junior, em cujas aulas se pôde desenvolver a troca de ideias
aqui referenciada. A mesma exposição de ideias consta em outro artigo do
autor, já publicado: O federalismo brasileiro e a questão das competências
constitucionais relativas à acessibilidade e inclusão social do portador de
deficiência, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, p. 21-35, 2008.

Por um conceito de minoria. In: Raquel Paiva e Alexandre Barbalho.7�

(Orgs.) Comunicação e Cultura das Minorias. São Paulo: Paulus, 2005, p. 11.

Convém mencionar, sem embargo do conceito acima, que a ONU,8�

através de Resolução, ainda no ano de 1954, buscou conceituar o termo
minoria e o fez afirmando ser “aqueles grupos não dominantes dentro 
de uma população, que possuem e desejam preservar tradições ou
características étnicas, religiosas ou linguísticas marcadamente diferentes 
do resto da população”. 

As passagens e acontecimentos envolvendo a Igreja como entidade9�

que chamou para si de modo exclusivo a titularidade do poder terreno ou
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secular, especialmente na baixa Idade Média, são notórias. Os papas, àquele
tempo, defendiam tal postura de modo expresso : “Como representante de
Cristo, la cabeza terrenal de la Iglesia es el titular de lo que en su origen es un
principado unitario sobre la comunidad de los mortales, él es su sacerdote e su rey, su
monarca espiritual y temporal, su supremo legislador y juez en todos los âmbitos”
(Gregório VII, lib. I, ep. 1075, mesma ideia foi defendida também pelo papa
Inocêncio III, c. 34, X 1, c. 6, X 1, 3333; c. 13, X 2, 1). Digna de nota é a
observação de que havia efetivamente, também, uma doutrina bastante forte
fora da Igreja que apoiava sua pretensão de acumulação de poder religioso-
poder terreno, os chamados canonistas ou decretalistas. Apenas para citar
alguns, podemos destacar Ptolomeu de Lucca, Egydio Romano, Agustín
Trionfo, Pedro de Andlo e Álvaro Pelayo. Na verdade, não só os Papas, mas
os doutrinadores que lhe faziam eco, baseavam-se, entre outros textos, no
próprio evangelho : “Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína 
e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir” (Mt,
12, 25). Egydio Romano, nesse aspecto e como exemplo de defesa da Igreja
fora de seu seio, assevera que “o poder terreno e temporal, como é terreno,
como recebe os frutos da Terra, e como é temporal, como tem os bens
temporais, é tributário e censuário do poder eclesiástico, reconhecendo 
a este no lugar de Deus, e em reconhecimento da própria servidão deve
apresentar-lhe os dízimos”. Todas as citações desta nota foram retiradas 
de GIERKE, Otto von. Teorias Políticas de la Edad Media. Madrid: Centro 
de Estúdios Constitucionales, 1995, p. 78-83.

A excomunhão do Rei Henrique IV pelo Papa Gregório VII é10�

bastante ilustrativo. Vejamos trecho emblemático do édito de excomunhão :
“A mim como teu representante me foi especialmente confiado a mim pela
tua graça foi dado por Deus o poder de ligar e desligar no Céu e na Terra.
Apoiando-me pois nesta crença para a honra e defesa da tua Igreja e em
nome de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito, por intermédio 
do teu poder e autoridade, retiro o governo de todo reino dos germanos e
da Itália ao rei Henrique filho do Imperador Henrique, porque ele ergueu-se
contra a tua Igreja com uma inaudita soberba. E liberto os cristãos do
juramento de fidelidade que lhe tiverem feito ou vierem a fazer, e proíbo 
a quem quer que seja de o servir como rei, porque é justo que aquele que
procura diminuir a honra da tua Igreja perca a honra que deveria ter”. 
A resposta de Henrique não tardou. Veio em 27 de março de 1076 e, dentre
outras afirmações, asseverou o seguinte : “... tu pensaste que a nossa
humildade era fruto de temor, daí não receaste em te insurgir contra este
poder que nos foi concedido por Deus, tendo ousado ameaçar que dele nos
despojaria como se tivéssemos recebido o reino de ti, como se na tua mão 
e não na mão de Deus estivesse o reino ou império. Jesus Cristo, nosso
senhor, nos chamou para o reino, mas não te chamou para o sacerdócio”. 
O Rei excomungado ainda tentou, auxiliado por alguns bispos católicos
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descontentes, criar uma espécie de antipapa, situação que, inclusive, gerou 
a chamada “Querela das Investiduras”, que só foi posta a termo com a
Concordata de Worms, em 1122, sendo ali estabelecido que os bispos seriam
escolhidos pelo clero e o imperador teria o direito de decidir as eleições que
fossem contestadas. Todas as citações desta nota foram retiradas de
BARROS, Alberto Ribeiro. Direito e poder em Jean Bodin: o conceito de soberania
na formação do estado moderno. São Paulo: Edusp, 1999, p. 150.

O regime concordatário entre a libertas ecclesiae e a liberdade11�

religiosa. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 7.

KAMEN, Henry Arthur Francis. Nacimiento y desarrollo de la12�

tolerancia en la Europa Moderna. Madrid: Alianza Editorial, 1991. Sobre
Erasmo, e outros de mesma linha de raciocínio, diz Kamen : “para Erasmo,
como para otros humanistas contemporâneos, la tolerância no era un ideal; se trataba
únicamente de un médio para asegurar esa armonia religiosa que todos los cristianos
ansiabán”. Acerca das razões comerciais para haver tolerância religiosa, o mesmo
autor cita comentário de Sir William Petty: “... para el progreso del comercio, si es
que este es un motivo suficiente, debemos ser tolerantes en cuestiones de opinión”.
Mais à frente, é o próprio Kamen quem afirma: “los viajeros protestantes creían
que la pobreza de Espana e Itália era consecuencia directa de su catolicismo
intolerante, y que la creciente prosperidad de Inglaterra provenia de su actitud liberal
hacia los disidentes, en especial desde 1689. La revocación del edicto de Nantes vino
a reforzar esta opinión”, op. cit., p. 27, 216-218. 

CONTRERAS MAZARIO, José Maria. Las Naciones Unidas y la13�

Protección de las Minorias Religiosas. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 147.

Idem, ibidem, p. 148. O mesmo autor ainda traz interessante14�

observação sobre este ponto. A proteção a que faz jus a minoria religiosa
seria aceitável somente, enquanto e na medida em que esta minoria religiosa
fosse manifestada através de integrantes do Estado ou do país em questão.
Ou seja, os nacionais ou pelo menos os residentes do país e, ainda mais, que
demonstrassem lealdade ao Estado envolvido, teriam o direito de reclamar a
proteção especial deste mesmo Estado em face de seus valores e de sua fé
religiosa. Convém obtemperar a exigência acima, trazida à tona em 1954,
para torná-la mais contemporaneamente aceitável. Imaginando, por hipótese,
que um dado país organize Jogos Olímpicos de caráter mundial. A esse
evento certamente acorrerão inúmeros cidadãos – entenda-se atletas,
dirigentes, torcedores, jornalistas – de inúmeros Estados e, por lógica, com
profissões de fé religiosa variadas. No momento dos Jogos, muitos destes
indivíduos poderão se encontrar em situação de minoria em face da religião
preponderante do país organizador do evento esportivo em questão. Seria
razoável se aceitar que a ausência de residência ou lealdade dos integrantes
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destas hipotéticas minorias em face do país recepcionante os tornasse
indefesos em relação a eventuais atos abusivos, autoritários ou limitativos no
que concerne ao exercício de sua fé religiosa ? Tudo leva a crer que não. O
exemplo em si mostra o descompasso de tal virtual situação com a evolução
dos direitos humanos e do sistema de proteção real aos direitos das
chamadas minorias num plano efetivamente supranacional.

Idem, ibidem, p. 186.15�

Todos os casos e exemplos aqui mencionados – exceção aos16�

comentários que são do próprio autor – foram retirados de HITCHCOCK,
James. The supreme court and religion in american life. Volume I, The odissey of
the religion clauses. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Apenas para ilustrar o ora afirmado, vemos que o caso Plessy vs.17�

Ferguson, p.ex., de 1896, tratou da segregação racial nos EUA e foi um dos
mais emblemáticos da ideologia do “separate but equal” (separados mas
iguais), visão que vigorou no país até 1954, em que o julgamento de outro
caso, Brown vs. Board of Education, adotou entendimento diverso sobre a
questão. A visão exposta no caso Plessy vs. Ferguson, porém, é até hoje
utilizada para fins de interpretação das políticas públicas e sociais de caráter
inclusivo, as chamadas affirmative actions, o que bem demonstra o quanto
queremos exibir quanto à atemporalidade de julgados dessa natureza.

KYMLICKA, Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of18�

Minority Rights. Nova York: Oxford University Press, 1996, p. 162.

Idem, ibidem, p. 161.19�

LOPEZ CASTILLO, Antonio. La libertad Religiosa en la Jurisprudencia20�

Constitucional. Madrid: Arazandi, 2002.

Sucintamente, em 1896, um beato de nome Antonio Conselheiro21�

arrebanhou, no sertão da Bahia, um verdadeiro séquito seguidores, em sua
grande maioria miseráveis e desempregados, em torno de uma ideia de
salvação. Ele acreditava que havia sido enviado por Deus para acabar com 
as diferenças sociais e também com os pecados republicanos, entre estes,
estavam o casamento civil e a cobrança de impostos. Com essas ideias em
mente, ele conseguiu reunir um grande número de adeptos que acreditavam
que seu líder realmente poderia libertá-los da situação de extrema pobreza
na qual se encontravam. Conselheiro ainda rechaçava qualquer observância
ou acatamento a um poder estatal, um poder político humano. Devido à
enorme proporção que este movimento adquiriu, o governo da Bahia não
conseguiu por si só segurar a grande revolta que acontecia em seu Estado,
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por esta razão, pediu a interferência da República. Esta, por sua vez, também
encontrou muitas dificuldades para conter os fanáticos. Somente no quarto
combate, onde as forças da República já estavam mais bem equipadas e
organizadas, os incansáveis guerreiros foram vencidos, em 1897, pelo cerco
que os impediam de sair do local no qual se encontravam para buscar
qualquer tipo de alimento e muitos morreram de fome. O massacre foi
tamanho que não escaparam idosos, mulheres e crianças. Disponível em:
<http://www.suapesquisa.com/historia/guerradecanudos/>. Acesso em: 20
out. 2008.

Com um viés mais técnico, há uma manifestação monocrática do22�

STF que trata da questão da liberdade de culto e exercício de crença, a
seguir transcrita de modo parcial : Extradição 815 – EUA; rel. min. Moreira
Alves; julg. 06.4.2001; DJ 24.4.2001. 1. O Dr. Juiz Federal da Vara de
Execuções Penais da Seção Judiciária de São Paulo encaminha a esta Corte,
por fax, petição formulada pelos advogados dos extraditandos Tuvia Stern 
e Harry Drummer, na qual, alegando-se que a eles, judeus ortodoxos, a
religião judaica impõe a observância de preceitos rígidos por ocasião do
período em que se comemoram festas religiosas como a de Páscoa, requerem
possam os extraditandos celebrar em suas residências esse evento religioso,
de 7 a 15 do corrente, podendo ser conduzidos à carceragem, para pernoite,
nos dias 10, 11 e 12. 2. Das duas extradições em causa, sou relator da
relativa a Tuvia Stern, razão por que me compete decidir apenas o
requerimento na parte que lhe diz respeito. 3. Tendo em vista que o
parágrafo único do artigo 84 da Lei n. 6.815/80 estabelece que a prisão 
do extraditando persistirá até o julgamento final da extradição, não se
admitindo a concessão de liberdade vigiada, prisão domiciliar ou prisão-
albergue, nada preceituando em contrário o Tratado de Extradição firmado
entre o Brasil e os Estados Unidos da América, e, ainda, que o artigo 5º, VII,
da Constituição assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva nos termos da lei, indefiro o presente
pedido. Comunique-se ao Dr. Juiz Federal da Vara de Execuções Penais da
Seção Judiciária de São Paulo. Brasília, 6 de abril de 2001. Ministro Moreira
Alves – relator.

A IURD fez publicar, em 19 de fevereiro de 2008, a seguinte nota 23�

à imprensa : “A Igreja Universal do Reino de Deus, entidade religiosa há 
30 anos no Brasil, com mais de 5 milhões de fiéis e presente em 170 países,
vem a público esclarecer que: 1. Fiéis de várias partes do país estão
procurando a IURD para manifestar seu repúdio em relação às notícias
classificadas como lamentáveis, publicadas por veículos de comunicação,
especialmente no que se refere à origem e destinação de seus dízimos; 2. 
O dízimo é um aspecto da liberdade de crença consagrada pela Constituição
Federal; 3. A IURD já ingressou com suas ações judiciais e não tem
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qualquer interesse de orquestrar e incentivar processos individuais por parte
de seus fiéis; 4. A IURD respeita a liberdade de Imprensa, os jornalistas e
suas entidades representativas, porém, não admite que reportagens sejam
usadas para ofensas de outras garantias constitucionais como a dignidade da
pessoa humana, o acesso à Justiça, à liberdade de crença e à inviolabilidade
da honra; 5. A Imprensa deve atuar com responsabilidade e não pré-julgar,
manipular ou condenar precipitadamente; 6. A IURD não está à margem da
sociedade. É uma entidade regularmente constituída, conforme a legislação
brasileira, que deve ser respeitada como todas as outras denominações
religiosas no estado democrático de direito. É inaceitável, que no uso de suas
prerrogativas, a mídia utilize denominações ofensivas e preconceituosas como
seita, bando e facção em referência à IURD; 7. A IURD apoia a posição 
de todas as entidades de classe quando está em questão a Democracia. 
A Imprensa, com responsabilidade, pode noticiar e os fiéis, da mesma forma,
podem acessar a Justiça; 8. Cabe ao Judiciário, com a imparcialidade e
independência que lhe são inerentes, a palavra final. São Paulo, 19 de
fevereiro de 2008. Igreja Universal do Reino de Deus”. Disponível em:
<http://www.idp.org.br/web/idp/content/view/id/1021>. Acesso em: 16
out. 2008.

Eis a íntegra da nota da ABI: “Ao longo de sua existência, o país24�

conheceu a fúria repressiva do poder do Estado contra a liberdade de
imprensa, como se deu sob o Estado Novo e sob a ditadura militar que nos
infelicitou entre 1964 e 1985, mas jamais assistira a uma investida partida da
própria sociedade civil contra a liberdade de informação com a abrangência 
e o conteúdo desta que se materializa nas ações judiciais armadas contra esses
jornais e contra essa jornalista. Através desse procedimento, buscam os autores
de tais ações obter a cobertura do Poder Judiciário para cercear e condicionar
o exercício do direito de informação. Numa evidência de que há um cérebro 
e um comando a centralizar a instauração dessas ações judiciais, seus autores
estão espalhados por quase 20 Estados da Federação, no caso da Folha de S.
Paulo, e ajuizaram esses feitos em municípios longínquos, numa clara
demonstração de que a ação assim coordenada tem por objetivo dificultar a
defesa da parte adversa. Há a nítida intenção de dificultar o direito de ampla
defesa e do contraditório assegurado pela Constituição, em face da disposição
da lei processual de que o alegado na inicial será tido como procedente se 
não houver contestação, ainda que se ressalve, nesta hipótese, a formulação de
convicção própria pelo juiz. A existência de um comando na ação liberticida
fica patente também em outros aspectos desse conjunto de ações, que repetem
a mesma redação em quase todas as petições, à exceção de umas poucas,
fazendo a mesma descrição, exibindo os mesmos argumentos e formulando 
as mesmas postulações, entre as quais a concessão do benefício da justiça
gratuita, para livrar os autores dos ônus materiais de sua iniciativa. Salvo um
ou outro caso, em que se reclama o pagamento de indenizações por danos
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morais que variam entre R$ 10.000,00 e 12.000,00, os demandantes fixam 
o valor do pleiteado em R$ 1.000,00, para diminuir o montante de seu
desembolso na hipótese de negação do pedido de benefício da justiça gratuita
pelo juiz da causa. Subscritas por pastores mobilizados pela Igreja Universal
como um encargo de seu ofício religioso ou por fiéis convocados para tal
missão, essas ações constituem em seu conjunto intolerável agressão à ordem
democrática, pelo empenho em substituir o exercício de direitos consagrados
pela legislação, especialmente o direito de resposta, por alternativa que,
embora aparentemente abrigada pelas leis do país, subtrai o direito de ampla
defesa estabelecido pela Constituição. É grave e preocupante que tal se faça
sob o pálio de uma confissão religiosa, que se porá acima do olhar dissonante
dos que não a professam e da visão crítica com que estes a encarem. A ABI
dirige-se aos magistrados responsáveis pelo julgamento dessas ações para
alertá-los acerca dos danos que o deferimento do pleiteado pode causar à
democracia no país, objeto de um processo de construção ainda não encerrado
e que deixou ao longo da recente História do Brasil não poucas vítimas e não
poucos mártires. Apela também a ABI aos cidadãos comuns e às instituições
representativas dos diferentes segmentos da sociedade para que manifestem 
a esses magistrados a sua preocupação com a decisão que deverão tomar em
cada causa, que não afeta apenas a Folha de S. Paulo, A Tarde e a jornalista
Elvira Lobato, mas principalmente a integridade da democracia no país. Com
esse fim a ABI divulgará proximamente em seu site (http://www.abi.org.br)
os nomes desses juízes e os endereços desses juizados, para viabilizar a
manifestação dos cidadãos ofendidos por essa ação antidemocrática. Por fim
apela a ABI à Anistia Internacional para que desencadeie um movimento
mundial de solidariedade com os jornais e a jornalista ora ameaçados. Rio 
de Janeiro, 18 de fevereiro de 2008. Mauricio Azêdo, presidente”. Disponível
em: <http://www.idp.org.br/web/idp/content/view/id/1021>. Acesso em: 
16 out. 2008. 

MARTINEZ DE PISÓN, op. cit., p. 59.25�

Liberdade Religiosa numa comunidade constitucional inclusiva: dos direitos26�

da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Coimbra, 1996, p. 68-69.

A tolerância é tema que merece estudo à parte, não podendo ser27�

tratada aqui de maneira incidental. Recomendamos, dentre as diversas
leituras de qualidade sobre o tema, a já citada obra de Henry Kamen.
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CAPÍTULO 20
AFETO COMO FUNDAMENTO PRIMORDIAL PARA 
A ADOÇÃO: ADOÇÃO POR CASAIS HOMOAFETIVOS 
À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Paulo Roberto Iotti Vecchiatti e Taís Nader Marta

O tratamento muitas vezes dispensado a casais cujas uniões são
homoafetivas muitas vezes afronta totalmente os princípios cons-
titucionais basilares, como o da dignidade da pessoa humana e o da
igualdade. Isto porque os avanços nos textos jurídicos foram indis-
pensáveis para que direitos fossem assegurados, mas não foram
suficientes para que a efetivação desses direitos se verificasse e nem
que a inclusão dos excluídos de direitos ocorresse.

Este texto visa analisar a questão do afeto no processo de ado-
ção, defendendo que ele é o aspecto primordial a ser considerado
e, consequentemente, que não se afigura juridicamente válido o
indeferimento da adoção por homossexuais e/ou por casais homoa-
fetivos. É o que passamos a analisar.

HOMOAFETIVIDADE NA CONTEMPORANEIDADE

No Brasil e no mundo, milhões de pessoas do mesmo sexo convivem
em parcerias contínuas e duradouras, caracterizadas pelo afeto e pelo
projeto de vida em comum. A aceitação social e o reconhecimento
jurídico desse fato são relativamente recentes e, consequentemente,
existem incertezas acerca do modo como o direito deve lidar com o
tema.1 Com efeito, nas últimas décadas, culminando em um proces-
so de superação do preconceito e da discriminação, inúmeras pessoas
passaram a viver a plenitude de sua orientação sexual e, como des-
dobramento, assumiram publicamente suas relações homoafetivas. 

Para que o trabalho de erradicação da discriminação por orien-
tação sexual esteja completo e os brasileiros tenham uma vida digna
assegurada “é tempo de responsabilizar-se cada um por todos, para
que o direito não positive ilusões, antes, concretize humanidade”.2

No mundo moderno, principalmente em países de origem roma-
no-germânica, considera-se que a lei seja melhor maneira de se
trabalhar para o desenvolvimento do sireito para chegar às saídas de
justiça.3 Embora as polêmicas questões acerca dos aspectos jurídicos
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das uniões homoafetivas devam ser regulamentadas legalmente,
devem elas atualmente ser decididas pela jurisprudência com base na
analogia e nos princípios gerais de direito enquanto persistir a lacu-
na legal, conforme exigem o art. 4º da Lei de Introdução ao Código
Civil e o art. 126 do Código de Processo Civil. Isto porque em algu-
mas situações é nítida a discriminação em razão da orientação sexual
das pessoas envolvidas, pois na maioria das vezes lhes são negados
direitos civis básicos que a todos deveriam ser concedidos. 

Daí a necessidade do estudo dos comportamentos e das realida-
des da vida que estão abrangidas no direito fundamental, tarefa que
nem sempre se mostra simples, já que as normas de direitos funda-
mentais podem apresentar indeterminações semânticas e não ter seu
próprio suposto de fato bem delineado. Os problemas daí advindos
podem ser ilustrados com questões cotidianas, como os elevados
índices de assassinatos contra homossexuais que atualmente ocor-
rem no Brasil.4

O direito a um tratamento com igual consideração e respeito
decorre da própria vida humana, ou seja: o fato de que todos os
seres humanos são dotados de determinadas características, que os
distinguem dos demais seres, faz com que sejam destinatários de
uma mesma atenção pelo simples fato de serem pessoas humanas.
A proteção judicial dos direitos fundamentais e a tutela jurisdicio-
nal do direito ao igual tratamento em favor das minorias são reflexos
desse pensamento.5

A promulgação de nossa Constituição representou um marco ao
ditar novas práticas e eleger o respeito à dignidade da pessoa huma-
na como princípio fundamental do sistema jurídico brasileiro,
consoante dispõe o art. 1º, inciso III.6 Nesse sentido, deve o Direi-
to buscar implementar uma justiça social e todas as pessoas –
heterossexuais ou não heterossexuais – devem ter iguais oportuni-
dades de integração e participação social no que tange aos direitos
reconhecidos às pessoas em geral.

Independentemente da religião, da raça, do sexo, da idade, da
orientação sexual, dos valores defendidos e da ideologia, é muito
proveitoso para a construção e fortalecimento de nossa democracia
a existência de debates desse tipo.

Este estudo pretende discutir o afeto como o elemento primor-
dial para a adoção, assim como a absoluta irrelevância da orientação
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sexual da pessoa e o fato de termos um casal homoafetivo ou hete-
roafetivo na definição da aptidão da pessoa para a adoção.

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITO DE FAMÍLIA

Os direitos fundamentais são produtos peculiares do pensamento
liberal-burguês do século 18, de marcado cunho individualista, sur-
gindo e afirmando-se frente ao Estado, mais especificamente como
direitos de defesa, demarcando uma zona de não intervenção esta-
tal e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder.7 Os
direitos fundamentais são medidas de averiguação do grau de demo-
cracia de uma sociedade e razão de ser de uma ordem constitucional
preocupada com a pessoa. Afinal, democracia não significa ditadu-
ra da maioria. A regra da maioria não corresponde à totalidade do
princípio democrático. Consoante é pacífico na doutrina constitu-
cionalista, democracia é o regime jurídico de garantia dos direitos
fundamentais,8 que não são passíveis de serem afastados pela mera
vontade totalitária da maioria. Mesmo porque os direitos fundamen-
tais foram criados justamente para proteger as minorias dos
desmandos despóticos das maiorias, para protegê-las dos preconcei-
tos sociais destinados a lhes negar direitos civis básicos pela pura
arbitrariedade da maioria.

Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações
Unidas houve uma espécie de “processo de universalização de codi-
ficações de proteções aos direitos da pessoa humana” e essa
“avalanche” de documentos que o mundo começa a vivenciar tam-
bém passou a impulsionar o Brasil.9

O direito de família tem sido cognominado o mais humano dos
direitos, porque lida com as mais íntimas relações humanas, nas quais
flagram de modo ímpar as grandezas e as pequenezas do ser huma-
no. Tanto é verdadeira essa intimidade sem par, que na linguagem
comum “familiar” também significa o que é íntimo a um ser huma-
no, como quando se diz, por exemplo, que “tal assunto é familiar a
tal orador”. Há, pois, uma assimilação entre o ser familiar e o ser
humano, por força da qual se diz familiar tudo o que é próprio ou
íntimo de uma pessoa humana.10

Quanto ao tema, cabe lembrar que a família contemporânea
forma-se pelo afeto conjugado à publicidade, estabilidade e dura-
bilidade da união (seja amorosa ou fraterna). Nesse sentido, Paulo
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Lôbo11 apurou as seguintes características comuns das entidades
familiares:12 (1) a afetividade, como fundamento e finalidade da
entidade, com desconsideração do intuito econômico e escopo indis-
cutível de constituição de uma família;13 (2) a estabilidade, o que
exclui relacionamentos casuais, episódicos ou descompromissados,
sem comunhão de vida; e (3) a convivência pública e ostensiva, o
que pressupõe uma unidade familiar que assim se apresente publi-
camente.14

É nesse sentido que o primeiro autor já defendeu em outra opor-
tunidade que o elemento formador da família contemporânea é o
amor familiar, ou seja, o amor que vise a uma comunhão plena de
vida e interesses, de forma pública, contínua e duradoura.15 Esse
conceito vai na mesma linha daquele de Paulo Lôbo, no sentido de
que o amor (afeto) puro e simples não é suficiente para formar uma
entidade familiar, mas esse amor exista em uma relação pública, con-
tínua e duradoura. É o afeto familiar de Sérgio Resende de Barros,
ou seja:

um afeto que enlaça e comunica as pessoas, mesmo quando
estejam distantes no tempo e no espaço, por uma solidariedade
íntima e fundamental de suas vidas – de vivência, convivência e
sobrevivência – quanto aos fins e meios de existência, subsistência
e persistência de cada um e do todo que formam.

Não há que se limitar arbitrariamente o direito de família ape-
nas a determinada classe ou grupo de pessoas, pois esse ramo do
direito deve abarcar todas as relações humanas pautadas pelo afeto
que formem uma entidade familiar, independentemente dos precon-
ceitos sociais existentes contra o grupo de pessoas em questão. 

AFETO COMO ELEMENTO DETERMINANTE

PARA O PROCESSO DE ADOÇÃO

É dever do Estado garantir à criança e ao adolescente uma criação
condigna com integral proteção,16 o que supõe um ambiente que
lhe garanta, à criança e ao adolescente, o desenvolvimento de todas
as suas aptidões, em um ambiente de amor, solidariedade, respeito,
confiança, e todos os valores que configurem uma vida digna. É por
isso que se diz que o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro

PESQUISA DIREITO GV

427



concede o princípio da integral proteção do menor, justamente por
visar salvaguardá-lo de todo e qualquer mal em sua criação. 

Ora, se é dever do Estado garantir a integral proteção do menor
para que ele tenha um desenvolvimento completo, então é seu dever
garantir a ele que possa ser adotado quando não dispuser de nenhum
familiar consanguíneo vivo ou quando não esteja apto a desenvolver
essa função. Ou seja, não sendo possível a manutenção da criança ou
do adolescente em sua família consanguínea (que constitui a prefe-
rência do legislador), é imperiosa a sua colocação em um lar
substituto, onde receba o amor, o respeito e a solidariedade indispen-
sável à criação de uma pessoa humana.

Cite-se, por oportuno, que o direito pátrio sempre conviveu,
ainda que indiretamente, com o fato do afeto ser o elemento deter-
minante para a filiação mesmo ante o formalismo existente sob a
égide do Código Civil de 1916, pois mesmo nessa época se reco-
nhecia a filiação para os casos de posse de estado de filho, caracterizada
por nominatio (ter o nome dos pais), tratactus (ser continuamente tra-
tado como filho legítimo) e fama (ser constantemente reconhecido,
pelos pais e pela sociedade, como filho legítimo)17 – essas situações
só se configuram por força do afeto existente entre pais e filhos, o
que serve de argumento histórico para o que aqui se defende, ou
seja, o afeto como elemento primordial para o deferimento da ado-
ção a uma pessoa ou casal.

Ademais, é pacífico no âmbito da psicologia que uma criança
necessita receber amor e atenção de seus pais para que possa se
desenvolver adequadamente (em um ambiente de regras/limites,
evidentemente), sob pena de sofrer profundos traumas psicológicos
ensejadores de timidez excessiva e dificuldades em relacionamen-
tos interpessoais (românticos ou fraternos/de amizade). Isso é fato
notório e, como tal, sequer precisa ser comprovado (art. 334, inc. I,
do CPC). 

Outrossim, é igualmente pacífico na doutrina psicológica que a
parentalidade é um conceito primordialmente socioafetivo, não
necessariamente biológico. Uma pessoa não exerce a função pater-
na ou materna pelo simples fato de ser o(a) genitor(a) da criança
ou adolescente em questão: a parentalidade somente existe de fato
caso haja amor, carinho, compreensão, solidariedade e respeito pelo
menor, além da concessão de educação e a imposição de limites
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àquele, características necessárias a uma boa criação, que indepen-
dem da orientação sexual da pessoa ou do fato de se tratar de um
casal homoafetivo ou heteroafetivo, já que ambos têm as mesmas
condições de criar adequadamente um menor. 

A doutrina de Lacan é paradigmática sobre o tema. Demonstrou
o célebre psicanalista que a paternidade não precisa necessariamen-
te ser exercida pelo pai, podendo ser exercida pela mãe, pela avó,
pela tia, etc., justamente porque a parentalidade é uma função des-
vinculada do sexo biológico da pessoa.18 Historicamente, paternidade
é um conceito ligada à imposição de limites, e maternidade é um con-
ceito ligado à criação com afeto e compreensão. Essas posturas
podem ser exercidas por homens e mulheres indistintamente – a mãe
impondo limites e o pai oferecendo maior quantidade de afeto e
compreensão –, configurando puro preconceito sexista o entendi-
mento que negue tal possibilidade.

Nesse sentido, não há que se falar em nenhum inconveniente na
criação de menores por casais homoafetivos pelo simples fato de ter-
mos duas pessoas do mesmo sexo nos papéis paterno e materno. Não
passa de puro subjetivismo (“achismo”) a afirmação de que o menor
ficaria “confuso” porque não teria a “necessária” diversidade de
sexos de seus pais para seu desenvolvimento “normal” – leia-se,
supostamente heterossexual. Conforme demonstraremos adiante, as
pesquisas psicossociais realizadas com menores criados por casais
homoafetivos já demonstrararam que o menor não sofre nenhum
prejuízo em seu desenvolvimento pela mera homoafetividade do
casal que lhe cria – assim como não há maior probabilidade de vir
a se descobrir homossexual por esse fato (o que não pode ser con-
siderado como “prejuízo”, a não ser por profundo preconceito).
Voltaremos a esse tema quando se tratar do princípio da igualdade,
após tratarmos do princípio da dignidade da pessoa humana.

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A dignidade humana constitucionalmente consagrada garante a
todos o direito à felicidade,19 na medida em que a realidade empí-
rica demonstra que a própria existência humana destina-se a evitar
o sofrimento e a buscar aquilo que acreditamos que nos trará felici-
dade. Parafraseando David Araujo, a própria noção de contrato social
implica a compreensão de que esse pacto coletivo só é aceito pelas
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pessoas em geral por acreditarem que a vida em sociedade, com todos
os seus ônus e benefícios, propiciará maiores condições de se alcan-
çar a felicidade do que se vivessem isoladamente.20 A dignidade da
pessoa humana encontra-se diretamente atrelada em todos os pon-
tos do ordenamento jurídico ao regulamentar os direitos e deveres
bem como as relações entre os cidadãos. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o vetor máximo
interpretativo da Constituição Federal,21 como forma de reduzir as
desigualdades sociais e promover o bem de todos. Como dito, a Cons-
tituição Federal, em seu art. 5º, garante a igualdade de todos perante
a lei. Por certo que esse princípio não é absoluto, e permite desigua-
lações, tudo com vistas à promoção do bem comum e da dignidade
da pessoa humana, ou seja, para serem atingidos os fundamentos e
objetivos maiores da República. 

Nesse contexto, registre-se que o princípio da dignidade da pes-
soa humana está previsto em outros capítulos do texto constitucional,
como, por exemplo, o art. 227, caput, que assegura à criança e ao ado-
lescente o direito à dignidade, entendido como o direito ao respeito
de sua dignidade.

Sendo a dignidade da pessoa humana uma qualidade intrínseca
de um indivíduo, pode-se concluir, então, que ela é irrenunciável e
inalienável, pois constitui elemento que qualifica o ser humano
como tal e dele não pode ser retirado. 

A especial dignidade devida ao ser humano em relação aos demais
serem vivos justifica-se pelos qualificativos positivos que possui o ser
humano em relação aos demais seres vivos. Na classificação trazida
por Azevedo,22 temos duas concepções acerca da dignidade huma-
na: a insular e a da nova ética. A primeira, de matriz kantiana, afirma
o ser humano como razão e vontade para uns e, para outros, como
autoconsciência; a segunda, vê o ser humano integrado à natureza,
sendo ele capaz “de sair de si, reconhecer no outro um igual, usar a
linguagem, dialogar e, ainda, principalmente, na sua vocação para o
amor, como entrega espiritual a outrem”.23

Vale ressaltar que a concepção insular consagrou-se pelas lições
de Kant, adepto que era da teoria racionalista do conhecimento. Em
síntese, ele defendia que o ser humano é um fim em si mesmo pelas
suas capacidades de autonomia de vontade e de autodeterminação,
que o diferenciariam dos demais seres vivos e lhe garantiriam o
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direito a uma dignidade maior do que a conferida àqueles. Esse filó-
sofo ressaltava que os demais seres vivos não possuem autonomia de
vontade nem capacidade de autodeterminação, estando sempre sujei-
tos a um determinismo da Natureza, mas não à sua própria vontade.

Já a concepção da nova ética, conforme explicitado por Junquei-
ra de Azevedo, afirma:

A pessoa humana, na verdade, se caracteriza por participar do
magnífico fluxo vital da natureza (é seu gênero mais amplo),
distinguindo-se de todos os demais seres vivos pela sua capacidade
de reconhecimento do próximo, de dialogar, e, principalmente,
pela sua capacidade de amar e sua abertura potencial para o
absoluto (é sua principal diferença) (concepção da pessoa humana
fundada na vida e no amor); c) com esse fundamento
antropológico, a dignidade da pessoa humana como princípio
jurídico pressupõe o imperativo categórico da intangibilidade da
vida humana e dá origem, em sequência hierárquica, aos seguintes
preceitos: 1 – respeito à integridade física e psíquica das pessoas; 
2 – consideração pelos pressupostos materiais mínimos para o
exercício da vida; e 3 – respeito às condições mínimas de
liberdade e convivência social igualitária.24

Junqueira de Azevedo é adepto da segunda concepção, qual seja,
a da nova ética, conforme a denomina. Para tanto, ele desmistifica a
posição do ser humano como razão e vontade ou mesmo como auto-
consciência, justificando que tais características não são exclusivas da
pessoa humana: outros animais também as possuem. No caso da razão
e da vontade, são comuns não só ao ser humano como também aos
animais superiores; quanto à autoconsciência, é ela igualmente
comum, pelo menos, ao chimpanzé, conforme atesta (ainda que em
graus diferentes entre a pessoa humana e esses animais, em ambos os
casos, cumpre-me acrescentar). Mas, independente de tal discussão
sobre o que distingue a pessoa humana dos demais seres vivos, o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana determina que todos recebam
a mesma dignidade pelo simples fato de serem pessoas humanas,
admitindo-se apenas a relativização da dignidade de uns em relação
à dignidade de outros através do aspecto material da isonomia, ou
seja, mediante a apresentação de um fundamento lógico-racional que
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justifique a discriminação pretendida com base no critério discrimi-
nador erigido, critério este que deve visar a pessoas indeterminadas
e indetermináveis no momento da escolha e, ainda, ser coerente com
os valores constitucionalmente consagrados.25

Destarte, os princípios da igualdade e da proporcionalidade devem
ser os nortes utilizados quando da decisão sobre qual dignidade
humana deve prevalecer no confronto direto que as lides concretas
podem trazer ao juiz. Portanto, a dignidade como qualidade integran-
te e irrenunciável da própria condição humana deve ser reconhecida,
respeitada, promovida e protegida, não podendo ser criada, concedi-
da ou retirada, já que existe em cada ser humano como algo que é
inerente à sua essência.

PRINCÍPIO DA IGUALDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA

DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ADOÇÃO

O princípio da igualdade não veda qualquer diferenciação jurídica
– o que se exige para o respeito à isonomia é que a diferenciação pre-
tendida seja uma decorrência lógico-racional do critério discriminador
erigido, critério este que deve visar a pessoas indeterminadas e inde-
termináveis. Ademais, além de respeitar a isonomia, a discriminação
pretendida deve ser coerente com os demais valores constitucional-
mente consagrados.26

Na lição de Bandeira de Mello:

é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para
qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de
pertinência lógica com a inclusão ou exclusão no benefício
deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto.
(...) Em outras palavras: a discriminação não pode ser gratuita ou
fortuita. Impende que exista uma adequação racional entre o
tratamento diferenciado construído e a razão diferencial que lhe
serviu de supedâneo. Segue-se que, se o fator diferencial não
guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o princípio
da isonomia. (...) não é qualquer diferença, conquanto real e
logicamente explicável, que possui suficiência para
discriminações legais. (...) Requer-se, demais disso, que o vínculo
demonstrável seja constitucionalmente pertinente. É dizer: as

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

432



vantagens calçadas em alguma peculiaridade distintiva hão de ser
conferidas prestigiando situações conotadas positivamente ou,
quando menos, compatíveis com os interesses acolhidos no
sistema constitucional.27

Uma nota importante sobre o aspecto material da isonomia: como
é intuitivo, o que é lógico-racional para uma pessoa pode não ser para
outra. Nesse tema, ingressa-se em uma questão valorativa, o que
geralmente leva a diversos entendimentos a respeito do mesmo tema
e, ainda, que haja evoluções/mudanças de posicionamento sobre o que
é isonômico e o que não é. Ou seja, o que se considera isonômico em
uma determinada época pode não ser em épocas futuras, como a his-
tória humana já comprovou.28

Vale mencionar a evolução da isonomia no ordenamento jurídi-
co estadunidense, que partiu de uma legislação escravista, avançando
para, após a abolição: (1) admitir que negros fossem discriminados
negativamente em relação a brancos; (3) deixar de considerar legí-
timas discriminações pautadas unicamente na cor de pele (doutrina
do Separate but equal [Separados mas iguais]); e (4) admitir ações afir-
mativas para promover a igualdade real dos cidadãos (doutrina do
Treatment as an Equal [Tratamento como a um igual]).29

Lembre-se, ainda, que quem pleiteia por um tratamento diferen-
ciado tem um ônus de argumentação, o que significa que cabe a este
provar a pertinência lógico-racional da discriminação pretendida e
sua coerência com os valores constitucionalmente consagrados.30

É de se notar que não há fundamento lógico-racional que justifi-
que a discriminação das uniões homoafetivas em relação às uniões
heteroafetivas pela mera homogeneidade/diversidade de sexos do
casal, mesmo para fins de adoção, ante às diversas pesquisas psicos-
sociais, que comprovaram a ausência de quaisquer prejuízos a
crianças e adolescentes pelo simples fato de serem criados por um
casal homoafetivo. 

Nessa linha, cabe citar o estudo The Lack of Differences Between
Gay/Lesbian and Heterosexual Parents: A Review of the Literatu-
re,31 de Mcneill, no qual ele faz um impressionante apanhado de
pesquisas nesse sentido,32 e fica evidente a completa ausência de
prejuízos a crianças e adolescentes pelo simples fato de serem cria-
dos por casais homoafetivos.
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Acerca do tema, Raupp Rios comenta:

De fato, nas disputas judiciais envolvendo a temática de nosso
estudo, tem-se alegado contra a possibilidade de adoção por
homossexuais argumentos de variada matiz, tais como (1) perigo
potencial de a criança sofrer violência sexual, (2) o risco de
influenciar-se a orientação sexual da criança pela do adotante, (3)
a incapacidade de homossexuais serem bons pais, e (4) a possível
dificuldade de inserção social da criança em virtude da orientação
sexual do adotante.33

A respeito do perigo potencial que sofre a criança adotada em
face da violência sexual por parte do adotante, constatou-se,
em pesquisa social, que 95% desses casos provêm de
heterossexuais, dado que põe por terra qualquer dúvida acerca
da seriedade da colocação.34

Com relação à influência da orientação sexual do adotante 
na definição da identidade sexual da criança, estudos têm
mostrado que filhos de pais homossexuais não têm
probabilidade maior de se tornarem homossexuais do que 
os filhos de pais heterossexuais.35

Acerca da incapacidade de homossexuais exercerem com
habilidade e sucesso a paternidade, existem também vários
estudos, como o de Harris e Turner, Gay and Lesbian Parents
[Pais gays e lésbicos], comprovando o erro na suposição que gays
e lésbicas seriam pais inadequados ou seriam incapazes de bem
desempenhar essas funções.  
Por fim, a ideia de que a orientação sexual do adotante
acarretaria dificuldades insuperáveis à criança quando de sua
inserção foi referida acima, quando se mencionaram os estudos de
McNeill, que demonstram inexistir diferenças significativas quanto
à inserção na comunidade e a orientação sexual dos pais.36

Ideias como essa já foram utilizadas, por exemplo, para impedir
casamentos entre pessoas de raças diferentes, para justificar
segregação em escolas de brancos e negros, para impedir a
criação e a adoção de crianças de raça, cor ou etnia diversa 
da dos adotantes. Essas práticas, evidentemente, não podem 
ser admitidas numa sociedade que não deseje o racismo e a
exclusão social como princípios.
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Por oportuno, em uma posição que acaba por compilar o resul-
tado dos estudos referidos, no sentido de que inexiste qualquer
embasamento fático-empírico-científico a apontar algum prejuízo na
criação de crianças e adolescentes em lares formados por casais
homoafetivos, a Associação Americana de Psiquiatria afirmou, em
1995, que

não há um único estudo que tenha constatado que as crianças 
de pais homossexuais e de lésbicas teriam qualquer prejuízo
significativo em relação às crianças de pais heterossexuais.
Realmente, as evidências sugerem que o ambiente doméstico
promovido por pais homossexuais e lésbicas é tão favorável
quanto os promovidos por pais heterossexuais para apoiar e
habilitar o crescimento “psicológico das crianças”. A maioria das
crianças, em todos os estudos, respondeu bem intelectualmente 
e “não demonstrou comportamentos egodestrutivos prejudiciais 
à comunidade”. Os estudos também revelam isso nos termos que
dizem respeito às relações com os pais, autoestima, habilidade de
liderança, egoconfiança, flexibilidade interpessoal, como também
o bem-estar emocional das crianças que vivem com pais
homossexuais não demonstravam diferenças daqueles encontrados
com seus pais heterossexuais.37

Ou seja, quando os princípios em questão (isonomia, dignida-
de humana e proteção integral da criança) são sopesado com rela-
ção ao caso concreto (adoção por casais homoafetivos), há que se
ter em mente o atual entendimento científico do tema para se jul-
gar a questão. Como o atual estágio da ciência médica aponta ser
a homossexualidade uma das livres manifestações da sexualidade
humana, assim como a heterossexualidade, assim como concluiu que
não há nenhum prejuízo a um menor pelo simples fato de ter sido
criado por um casall homoafetivo, não se pode utilizar a homosse-
xualidade do casal como justificativa hábil a obstar a adoção por
casais homoafetivos. O mesmo pode ser dito da adoção por homos-
sexuais individualmente, considerados exatamente pelas mesmas
razões, o que significa que a negativa da adoção pela mera homos-
sexualidade da pessoa ou homoafetividade do casal configura dis-
criminação arbitrária e preconceituosa, que afronta a isonomia.
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A orientação sexual da pessoa não pode ser motivo de tratativa
desigual de quem escolhe sob pena de estar infringindo o princípio
da isonomia previsto na Constituição Federal. É inegável o cabi-
mento da aplicação de interpretação extensiva ou analogia para que
seja reconhecida a possibilidade jurídica da adoção por casais
homoafetivos, assim como não há absolutamente nada que justifi-
que a não concessão da adoção ao cidadão homossexual solteiro,
ante termos uma situação idêntica ou, no mínimo, análoga, pois a
união homoafetiva constitui entidade familiar da mesma forma que
a união heteroafetiva, ante a presença do mesmo amor familiar ense-
jador do reconhecimento da família heteroafetiva (ou seja, o amor
que vise a uma comunhão plena de vida e interesses, de forma
pública, contínua e duradoura, que é o elemento formador da famí-
lia contemporânea).

CONCLUSÃO

Num século marcado por constantes mudanças e avanços, não há
mais lugar para aqueles que atuam no direito de uma maneira for-
malista e arcaica, mas tão somente para aqueles que operam de uma
forma dinâmica e efetiva. Os direitos humanos não são sinônimos
das declarações que pretendem contê-los nem se confundem com
as ideias filosóficas que se propõem a fundamentá-los, mas estão
representados pelas lutas e experiências concretas da experiência
humana, na trajetória da emancipação do homem.

Toda norma constitucional, bem como todas aquelas englobadas
no ordenamento jurídico nacional, devem estar em conformidade
com os valores invocados pela Constituição, valores estes previstos
em seus princípios basilares, que são seus fundamentos e objeti-
vos da nação. A percepção clara da eficácia vinculante e da força
imediata dos direitos fundamentais, bem como da sua posição hie-
rarquicamente superior frente às demais normas jurídicas, torna
evidente a conclusão de que o cidadão brasileiro possui plena
liberdade na adoção de sua orientação sexual e que não pode o
ordenamento jurídico retirar quaisquer tipos de direitos e deveres
sob o escudo de um formalismo legal. Desta feita, quando encon-
tramos expresso no texto constitucional o objetivo de promover o
bem de todos, implícito está o princípio da igualdade, pois na pala-
vra “todos” incluem-se homens e mulheres independentemente da
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sua orientação sexual englobando, portanto, heterossexuais e
homossexuais, já que não pode ser levada em consideração unica-
mente a orientação sexual do indivíduo para considerá-lo passível
de tratamento diferenciado em termos de adoção.

A sexualidade encontra-se no mesmo patamar da liberdade e da
igualdade, inerentes do ser humano, direitos que devem ser respei-
tados, conforme previsto no art. 5º, X da Lei Maior, que assegura a
inviolabilidade do direito à intimidade e à vida privada. Discutir juri-
dicamente a diferenciação e o tratamento em virtude de orientação
sexual implica indagar o conteúdo, a função e as consequências do
princípio da igualdade. Implica, também, a constatação de conceitos
de igualdade e desigualdade diante de casos concretos, à luz de con-
dições culturais que cada pessoa, grupo e Estado constroem.

Uma sociedade efetivamente inclusiva e solidária deve propiciar
o respeito à dignidade de todos, que é inerente à pessoa humana. A
mais atroz consequência dessa atual maneira de agir omissiva do
Estado brasileiro é a perpetração de grandes injustiças. Convicções
pautadas apenas em preconceitos não devem continuar sendo sufi-
cientes para marginalizar tantos brasileiros que estão em busca de
sua própria identidade e merecem, junto com a legalização de seus
direitos, encontrar a felicidade. Todos os indivíduos devem ter como
garantia não apenas serem meramente aceitos, mas também que lhes
sejam proporcionados a integração aos demais cidadãos e políticas
de tolerâncias positivas. 

As injustiças praticadas contra homossexuais ainda são eviden-
tes na sociedade brasileira, que precisa encontrar algumas soluções,
vez que o direito deve enfrentar esse problema de forma coerente
e justa. Os homossexuais não podem ser encarados como uma fra-
ção marginal da sociedade ou grupo fragilizado, que carece de
cuidados especiais do Estado. Eles apenas necessitam do mesmo que
todos os cidadãos: um tratamento isonômico e o respeito aos direi-
tos concedidos pela Lex Major.

Especificamente no que tange à adoção, não há nada que justifi-
que a não concessão, por interpretação extensiva ou analogia, da
adoção para casais homoafetivos tendo em vista que: (1) diversas pes-
quisas psicossociais já comprovaram que não há prejuízo nenhum
para o menor pelo simples fato de ser criado por um casal formado
por duas pessoas do mesmo sexo; e (2) paternidade e maternidade
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são funções, independentes do sexo biológico de quem as exerce (con-
soante pacífico na área psicológica), que podem perfeitamente ser
exercidas por duas pessoas do mesmo sexo, o que resta inclusive com-
provado pelas citadas pesquisas psicossociais (pois, do contrário,
prejuízos existiriam, e a realidade empírica já demonstrou que eles
inexistem pela mera criação do menor por um casal homoafetivo).

Ante a ausência de vedação expressa à adoção por casais homoa-
fetivos, tem-se uma lacuna normativa que deve ser superada pela
interpretação extensiva ou pela analogia, que afinal são decorrências
da isonomia no sentido de tratar igualmente os iguais ou os funda-
mentalmente iguais, ante a ausência de motivação lógico-racional
que justifique a discriminação inerente à negativa da adoção, que
nega o direito à felicidade daqueles que desejam adotar, direito este
inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana.
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NOTAS

BARROSO, Luiz Roberto. Diferentes, mas Iguais: o1�

Reconhecimento Jurídico das Relações Homoafetivas no Brasil. Disponível
em: <http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/diferentesmaisiguais.pdf>.
Acesso em: 11 ago. 2009.

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo2�

Horizonte: Fórum, 2004, p. 10.

Esse entendimento é expresso por DAVID, René. Os grandes sistemas3�

do direito contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2002, para quem:
“Trabalhar para o progresso e para o primado do direito continua a ser
tarefa ingente da coletividade dos juristas, mas, nesta tarefa de todos, o
papel do legislador, no mundo atual, é preponderante. Este ponto de vista
harmoniza-se com o princípio da democracia; justifica-se, por outro lado,
pelo fato de os organismos estatais e administrativos estarem
indubitavelmente mais bem colocados que quaisquer outros, para coordenar
os diversos setores da vida social e distinguir onde se encontra o interesse
comum. Finalmente, a lei, pelo rigor de redação que ela comporta, parece
ser a melhor técnica para enunciar regras claras, numa época em que a
complexidade das relações sociais obriga a conferir prioridade, entre os
elementos de uma solução justa, às preocupações de precisão e clareza”.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Aspectos de teoria geral dos4�

direitos fundamentais.  In: Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais.
2ª parte. ed. Brasília Jurídica. Instituto Brasiliense de Direito Público. 1.
ed., 2. tir. Brasília, 2002. Material da 2ª aula da Disciplina Direitos e
Garantias Fundamentais, ministrada no Curso de Especialização TeleVirtual
em Direito Constitucional (UNISUL– IDO –REDE LFG).

APPIO, Eduardo. Direito das minorias.  São Paulo: Revista dos5�

Tribunais, 2008, p. 195.

Art. 1º. “A República Federativa do Brasil, formada pela união6�

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – 
a dignidade da pessoa humana”.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo:7�

Malheiros. 1997, p. 517.

Cite-se, exemplificativamente, a lição de José Afonso da Silva, para8�

quem “democracia é o regime de garantia geral para a realização dos
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direitos fundamentais do homem” (SILVA, José Afonso da. Curso de
direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 132).
Essa concepção decorre da correta noção segundo a qual o Estado
Democrático visa a realizar o princípio democrático como garantia geral
dos direitos fundamentais da pessoa humana (ibidem, p. 117) – ou seja, 
a democracia existe para garantir a prevalência dos direitos fundamentais,
donde ainda que a maioria queira desrespeitar os direitos fundamentais 
de quem quer que seja, a vontade majoritária será inválida por
inconstitucional, encontrando-se a maioria condicionada pelos termos 
da Constituição, o que só pode ser superado por uma nova Assembleia
Nacional Constituinte. Isso fica claro na lição do autor quando fala 
que igualdade e liberdade, embora não sejam “princípios” democráticos,
são “valores democráticos, no sentido de que a democracia constitui
instrumento de sua realização no plano prático”, delineando que “A
igualdade é o valor fundante da democracia, não a igualdade formal, 
mas a igualdade material” (ibidem, p. 132).

GUERRA, Sidney. Direitos humanos na ordem jurídica internacional e9�

reflexos na ordem constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora,
2008, p. 129.

BARROS, Sérgio Resende. Direitos humanos e direito de família.10�

Disponível em: <http://www.srbarros.com.br/artigos.php?TextID=85>.
Acesso em: 24 jul. 2009.

Cf. LOBO, Paulo. Famílias. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 57-58.11�

Apuração esta feita com base na PNAD (Pesquisa Nacional por12�

Amostragem de Domicílios) realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), na qual o autor verificou que esta pesquisa oficial
apurou a existência das seguintes entidades familiares: (i) homem e mulher
casados e com filhos biológicos; (ii) homem e mulher casados, com filhos
biológicos e não biológicos, ou só com filhos não biológicos; (iii) homem e
mulher não casados e com filhos biológicos (união estável); (iv) homem e
mulher não casados, com filhos biológicos e não biológicos, ou só com filhos
não biológicos (união estável); pai ou mãe e filhos biológicos (família
monoparental); (v) pai ou mãe e filhos biológicos e não-biológicos, ou só com
filhos não-biológicos (família monoparental); (vi) união de parentes e pessoas
que convivem em interdependência afetiva, sem pai ou mãe que a chefie
(grupos de irmãos, avós com netos ou tios com sobrinhos); (vii) pessoas sem
laços de parentesco que passam a conviver em caráter permanente, com laços
de afetividade e de ajuda mútua, sem finalidade sexual ou econômica; (viii)
uniões homoafetivas; (ix) comunidade afetiva formadas com “filhos de
criação”, segundo generosa tradição solidária brasileira, incluindo as famílias
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recompostas (possuidoras de padrastos/madrastas com os respectivos
enteados), além dos casos de posse do estado de filiação (cf. LOBO, Paulo.
Famílias. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 56-57).

Na lição do autor: “A constituição de família é o objetivo da13�

entidade familiar, para diferenciá-la de outros relacionamentos afetivos, como
a amizade, a camaradagem entre colegas de trabalho, as relações religiosas. É
aferido objetivamente e não a partir da intenção das pessoas que as
integram” (ibidem, p. 58).

Idem, ibidem, p. 58. 14�

VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da15�

possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais
homoafetivos. 1. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 204.

Art. 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à16�

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.

Cf. BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco17�

socioafetivo. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, n. 9, p. 27-28,
abr./mai. 2009. 

Nesse sentido, vide PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família.18�

Uma abordagem psicanalítica. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 113-132.
Vale citar, ainda, a lição de WELTER, Belmiro Pedro  (Teoria tridimensional
do direito de família: Reconhecimento de todos os direitos das filiações
genética e socioafetiva, Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, n. 8,
p. 115, fev./mar. 2009), que, com base em Lacan (Para ler o Seminário 11 de
Lacan. Trad. por Dulce Duque Estrada. Richard Feldstein, Bruce Fink e Maire
Jaanus, orgs., Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 81), bem sintetiza o tema
com as seguintes palavras: “Isso significa que a psicanálise, ao estudar as
relações familiares, atesta que a família não se constitui só por um homem
e/ou mulher e descendente, mas sim de uma edificação psíquica, em que cada
membro ocupa um lugar/função de pai, de mãe, de filho, de irmão, sem que
haja necessidade de vínculo biológico. O pai pode ser uma série de pessoas 
ou personagens, como o genitor, o marido ou companheiro da mãe, o amante,
o protetor da mulher durante a gravidez, os tios, os avós, os professores, os
terapeutas, quem educa a criança ou o adolescente, dá o seu nome,
reconhecendo legal ou ritualmente. Diz-se que é pai quem exerce a função 
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de pai, seja homem ou mulher, ser referido como entidade e apoio no
encontro e no descobrimento do filho como sujeito” (grifos dos autores).

Verificar sobre o assunto a lição de GIRARDI, Viviane. Famílias19�

contemporâneas, filiação e afeto: A possibilidade jurídica da adoção por homossexuais.
1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 92-93, 99.

Cf. ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do20�

transexual. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 74.

Nesse sentido: PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São21�

Paulo: Max Limonad, 1998, p. 34.

In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da22�

dignidade da pessoa humana. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, ano 91,
volume 797.

Idem, ibidem, p. 13.23�

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade24�

da pessoa humana. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 91, volume 797,
2002, p. 25.

Sobre os critérios para a aferição da discriminação juridicamente25�

válida, vide MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio
da igualdade. 3. ed., 11. tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 29-41.

Cf. VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da homoafetividade.26�

Da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais
homoafetivos. 1. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 116-125. A lição dessa obra,
de autoria do coautor deste capítulo, diferencia-se da posição de Celso
Antônio Bandeira de Mello por esse último autor considerar como
integrante da isonomia a coerência da discriminação com os demais valores
constitucionais, ao passo que o coautor considera a isonomia encontra-se
satisfeita com os dois primeiros critérios, sendo o terceiro uma questão da
constitucionalidade em geral – da (in)constitucionalidade por força do valor
constitucional em questão. 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da27�

igualdade. 3. ed. 11. tir. São Paulo: Malheiros Editores, p. 38-39, 41-42.

Quanto à questão da valoração, vide ALEXY, Robert. Teoria dos28�

direitos fundamentais. Trad, por Virgílio Afonso da Silva. 5. ed. alemã. 1. ed.
brasileira. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 400, 411.
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TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 5. ed. São29�

Paulo: Saraiva, 2007, p. 534-547.

Não é outra a lição de ALEXY, Robert. Teoria dos direitos30�

fundamentais. Trad. por Virgílio Afonso da Silva. 5. ed. alemã. 1. ed. bras. São
Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 407-409. No mesmo sentido (citando a
posição de Alexy): RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade e a
discriminação por orientação sexual: A homossexualidade no direito brasileiro e norte-
americano. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 2002, p. 53-54.

Em tradução livre: A Ausência de Diferenças entre Pais31�

Gays/Lésbicas e Heterossexuais: Uma Retrospectiva da Literatura (estudo
escrito em inglês). Disponível em: <http://www.ibiblio.org/gaylaw/issue6/
Mcneill.htm>. Acesso em: 30 abr. 2008.

A saber (seguindo a ordem ali apresentada): (i) sobre casais32�

homoafetivos formados por lésbicas: Strong & Schinfeld – 1984, Harris &
Turner – 1986, Shavelson, Biaggio, Cross, & Lehman – 1980, Pagelow –
1980, Kweskin & Cook – 1982, Green, Mandel, Hotvedt, Gray, & Smith –
1986, Peters & Cantrell – 1991, Patterson – 1995a, McNeill, Rienzi, &
Kposowa – 1998; (ii) sobre casais homoafetivos formados por gays: Miller –
1979, Mallen – 1983, Skeen & Robinson – 1984, Bigner & Jacobsen –
1989a, Bigner & Jacobsen – 1989b, Bigner & Jacobsen – 1992, Crosbie-
Burnett & Helmbrect – 1993, Bailey, Bobrow, Wolfe, & Mikach – 1995; (iii)
sobre desenvolvimento de crianças de pais homossexuais e heterossexuais:
Weeks, Derdeyn, & Langman – 1975, Miller – 1979, Kirkpatrick, Smith, &
Roy – 1981, Hoeffer – 1981, Miller, Jacobsen, & Bigner – 1982, Golombok,
Spencer, & Rutter – 1983, Harris & Turner – 1986, Pennington – 1987,
Bozett – 1988, Huggins – 1989, Bailey, Bobrow, Wolfe, & Mikach – 1995,
Flaks, Ficher, Masterpasqua, & Joseph – 1995, Patterson – 1995c, Tasker &
Golombok – 1995, Patterson & Mason, Chan, Raboy, & Patterson. Todos eles
concluíram pela ausência de diferenças nas pessoas criadas por casais
homoafetivos em relação àquelas criadas por casais heteroafetivos por conta
unicamente do fato de terem sido criadas por um casal homoafetivo. 

RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. 1. ed. Porto33�

Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 141 a 143 (fonte inclusive dos
estudos citados, que foram transcritos de notas de rodapé do original).

[a pesquisa referida é a “Hidden Victims: the sexual abuse of34�

children”, exposta no relatório da “ILGA – International Lesbian and Gay
Association”, relatório este denominado World Legal Survey [Vítimas
escondidas: o abuso sexual de crianças], da Associação Internacional de Gays
e Lésbicas, na Pesquisa Jurídica Mundial.
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O mesmo relatório aponta para diversos estudos, como o Children35�

in Lesbian and Single-Parents Households: Psychosexual and Psychiatric
Appraisal, [Crianças em lares lésbicos e de pais solteiros: Avaliação
psicossexual e psiquiátrica].

Estudo Lack of Differences Between Gay/Lesbian and Heterosexual36�

Parents: A Review of Literature [A ausência de diferenças entre pais
gays/lésbicas e heterossexuais: Uma retrospectiva da literatura].

Cf. GIRARDI, Viviane. Famílias contemporáneas, filiação e afeto: A37�

possibilidade jurídica da adoção por homossexuais. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005, p. 143.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

444



BIBLIOGRAFIA

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. por Virgílio Afonso
da Silva. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.
APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.
ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional do transexual. São
Paulo: Saraiva, 2000.
AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade
da pessoa humana. Revista dos Tribunais, 2002, ano 91, volume 797.
ARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos Jurídicos do Parentesco Socioafetivo.
Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, n. 9, abr./mai. 2009.
BARROS, Sérgio Resende. Direitos humanos e direito de família.
Disponível em: <http://www.srbarros.com.br/artigos.php?TextID=85>.
Acesso em: 24 jul. 2009.
BARROSO, Luiz Roberto. Diferentes, mas iguais: O reconhecimento
jurídico das relações homoafetivas no Brasil. Disponível em
<http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/diferentesmaisiguais.pdf>.
Acessado em: 11 ago. 2009.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo:
Malheiros, 1997.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. São Paulo:
Martins Fontes, 2002.
DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada.
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005
GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto: A possibilidade
jurídica da adoção por homossexuais. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005.
GUERRA, Sidney. Direitos humanos na ordem jurídica internacional e reflexos
na ordem constitucional brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
LOBO, Paulo. Famílias. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da
igualdade. 3. ed., 11. tir. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.
NUNES, Avelãs José António. Neoliberalismo e direitos humanos. Lisboa:
Caminho Nosso Mundo, 2003.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família. Uma abordagem
psicanalítica. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. 1. ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2001.
RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade e a discriminação por orientação
sexual: A homossexualidade no direito brasileiro e norte-americano. Porto Alegre:
Revista dos Tribunais, 2002.
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito à vida digna. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2004.

PESQUISA DIREITO GV

445



SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São
Paulo: Malheiros, 2005.
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica – Uma
nova crítica do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da homoafetividade. Da
possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais
homoafetivos. 1. ed. São Paulo: Método, 2008.
WELTER, Belmiro Pedro. Teoria tridimensional do direito de família:
Reconhecimento de todos os direitos das filiações genética e socioafetiva.
Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, n. 8, fev./mar. 2009.

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

446



FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FADUSP

21. PRINCÍPIO DA OPOSIÇÃO COMO ELEMENTO INTRÍNSECO DA DEMOCRACIA, DIANTE DA

SOLDAGEM ROBUSTECIDA ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

ALEXANDRE SANSON

22. DIREITO À EDUCAÇÃO E À LIBERDADE DE ENSINAR NO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL

BRASILEIRO

TATIANA PENHARRUBIA FAGUNDES

PESQUISA DIREITO GV

447



CAPÍTULO 21
PRINCÍPIO DA OPOSIÇÃO COMO ELEMENTO
INTRÍNSECO DA DEMOCRACIA, DIANTE DA
SOLDAGEM ROBUSTECIDA ENTRE OS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO
Alexandre Sanson

Este texto versa sobre a oposição política, um dos elementos
pr imordiais do regime democrático presente em ambientes
pluralistas, normalmente com sistemas bipartidár ios ou multi-
partidár ios, no qual uma pessoa, grupo ou agremiação política
manifesta-se contrar iamente ao governo. A oposição política
deve ser exercida com responsabilidade, assumindo o papel de
fiscalização das decisões tomadas por aqueles que exercem
funções governamentais e, por vezes, de proteção dos direitos
das minor ias. 

A oposição, certamente, se faz presente ainda hoje na estrutu-
ra da separação de poderes. No Brasil há uma forma de organização
jurídica estabelecida, em que os poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário exercem funções típicas e, excepcionalmente, funções
inerentes a outros poderes, atipicamente. 

A separação de poderes, tal como estabelecida por Montes-
quieu, sofreu inúmeras transformações; na realidade brasileira
pode-se falar em uma supervalor ização do Executivo que oca-
siona um desprestígio do Legislativo, de certa forma uma
decorrência direta do surgimento do Estado intervencionista,
que exigia celer idade no atendimento dos múltiplos interesses
sociais, que somente poderia ocorrer na seara administrativa. 

O que se vislumbra, portanto, é uma incorporação, pelo Exe-
cutivo, de funções inerentes ao Parlamento, formando um bloco
homogêneo de poder. A proposta a ser desenvolvida no decor-
rer deste texto é verificar o surgimento do Judiciário como órgão
capaz de exercer, por meio do controle de constitucionalidade ou
na defesa de direitos fundamentais, o papel de um contrapoder,
em razão da ampliação de suas competências constitucionais, e
em que aspectos seu novo papel aproxima-se de um desejável
equilíbrio entre poderes ou deteriora-se no denominado ativis-
mo judicial.
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PRINCÍPIO DA OPOSIÇÃO POLÍTICA

A oposição política, tal como as liberdades de expressão e de asso-
ciação e o princípio da alternância, configura-se elemento importante
nos regimes democráticos, sendo hodiernamente elevada, pela dou-
trina, ao status de direito fundamental, tendo em vista seu papel
consentâneo à concretização de preceitos constitucionais, que guar-
dam estreita relação com a cidadania e o pluralismo político,
fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Depreende-se, comumente, por oposição uma vontade contrária
ou manifestação de antagonismo, observando-se que, quando com-
preendida dentro do jogo político, passa a compor a estrutura
eleição-representação-governo-oposição, que pode sofrer transfor-
mações periódicas, por meio do voto.1

Contudo, como bem salienta Caggiano, conceituar juridica-
mente a oposição, que integra a fenomenologia do poder, campo
tipicamente do Estado, é uma tarefa árdua em razão da gama
diversificada de contrariedades que podem ser produzidas na
seara política.2

Preliminarmente ao estudo das concepções acerca da oposição
política, mister é tecer breves considerações acerca da democracia,
que é o ambiente mais favorável a essa divergência ideológica, em
virtude da descentralização do poder e da possibilidade de contes-
tação, no seio social ou na seara institucional, das decisões tomadas
pelos eleitos no exercício de suas funções governamentais. 

A definição de democracia dotada de maior notoriedade, em que
pese a aparente simplicidade da fórmula, é de Abraham Lincoln, no
discurso de Gettysburg, como um governo do povo, pelo povo e para
o povo, ressaltando-se, outrossim, que o vocábulo “democracia”
reveste-se de inegável imprecisão, não admitindo uma acepção única
e estática, posto que suas características vinculam-se a fatores his-
tóricos, econômicos e sociais. 

Constata-se que a obscuridade conceitual do referido regime oca-
sionou-lhe múltiplas noções, assimilando-o, por vezes, com as ideias
de maioria, liberdade ou igualdade. No entanto, há doutrinadores que
preferem compreendê-lo como forma de convívio, em que exista uma
estrutura social aberta a trocas, baseada no respeito à dignidade huma-
na, possibilitando a realização plena de direitos e o cumprimento de
obrigações, com a finalidade de alcançar o bem comum.3
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A amplitude do vocábulo “democracia” revela a importância de
se estabelecer condições ou pressupostos mínimos para sua identi-
ficação, uma vez que, nas sociedades contemporâneas, não são raras
as vezes em que um país se autoproclama democrático, mas sua rea-
lidade  reflete um cenário indiferente às aspirações populares. 

De conformidade com Dahl, no regime democrático deve ser
assegurada a coexistência dos seguintes elementos: (1) participação
efetiva, pois todos os membros devem ter iguais oportunidades de
fazer com que seus posicionamentos políticos tornem-se conheci-
dos; (2) igualdade nas votações; (3) entendimento esclarecedor; (4)
controle sobre a pauta, uma vez que os membros devem decidir
como e quais problemas devem ser colocados para discussão; e (5)
inclusão da população adulta.4

Ferreira Filho, por sua vez, agrupa tais condições em: (1) institu-
cionais, dentre as quais se destacam o Estado de Direito (sujeição do
poder às regras de direito), a limitação do poder (limitação exter-
na, pelo reconhecimento de direitos naturais, e limitação interna,
pela divisão do poder estatal) e a garantia judicial (para evitar ou
reprimir abusos); e (2) instrumentais, que consistem na existência
de um sistema que redunde na formação de uma opinião pública
esclarecida e racional, devendo, para tanto, o povo ter livre acesso a
informações em abundância, podendo usufruir de amplas liberdades
públicas, como meio de se alcançar o consenso popular necessário a
direcionar os negócios públicos.5

A radiografia proposta objetiva apresentar uma noção de demo-
cracia por meio de seus componentes estruturantes, sendo a oposição
um de seus reflexos.

A enorme diversidade de interesses e opiniões, por vezes con-
flitantes, albergados em sociedades heterogêneas, reclama por
representações estáveis, fortes e confiáveis. A adoção da regra da
maioria na tomada de decisões políticas não é absoluta, pois, no regi-
me democrático, devem ser respeitados os direitos das minorias,
permitindo-se, ainda, que tais minorias possam, em razão da já men-
cionada igualdade de oportunidades, se tornar maioria. Logo, trata-se
a oposição democrática de direito imediatamente decorrente da liber-
dade de opinião e da liberdade de associação partidária, não se
limitando à oposição no Parlamento. Lembremos que a ideia de opo-
sição extraparlamentar encontra-se conexa com outros direitos
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fundamentais, tais como os direitos de reunião e de manifestação.6

Neste sentido, Jorge Miranda expõe que, atualmente, a livre ativida-
de, pelo menos da oposição constitucional, identifica os sistemas
pluralistas, em que a maioria deve governar e a minoria deve estar na
oposição, entendida como fiscalização pública dos atos do governo
ou como poder de resistência ou de garantia .7

A democracia seria, então, o poder de minorias democráticas ati-
vas, cujo recrutamento deve ser livre, e elas devem competir de
acordo com as regras do sistema multipartidário.8

Dahl, em sua obra Poliarquia, desenvolve estudos acerca do binô-
mio direito de participação e oposição política, ressaltando que um
sistema político que permite oposição, rivalidade ou competição
entre um governo e seus oponentes, apresenta um aspecto impor-
tante da democratização;9 ocasionando a representação de minorias
e a institucionalização de grupos parlamentares e partidos políticos. 

A ação crítica das minorias não objetiva dificultar o exercício
do poder pela maioria, mas, primordialmente, chamar a atenção
da coletividade para pontos em que a ação do governo é falha,
apresentando-se como alternativa, estabelecendo, portanto, a res-
ponsabilidade do governante perante o eleitorado. 

Se até o século 18 a oposição limitava-se a atitudes individuais, que
negavam a legitimidade de certos governantes ou de seus atos, com
o acordar da liberdade política e o constitucionalismo a oposição dei-
xou de ser um simples ato de reprovação moral e passou a fenômeno
político dentro de um processo de luta pacífica pelo poder.10

A oposição política surgiu efetivamente na Inglaterra, no sécu-
lo 17, vinculada à linha evolutiva do parlamentarismo, após as
revoluções antiabsolutistas, e ganhou espaço alinhada à ideia de
alternância no poder, logrando conquistar posição institucional um
século mais tarde, alcançando status constitucional nos reinados de
George I e George II.11

Com a limitação dos poderes do soberano, através da criação da
Assembleia, a oposição passou a integrar a estrutura da separação de
poderes, entre órgãos eminentemente políticos (Executivo e Legis-
lativo), por meio de controles recíprocos decorrentes do desempenho
de atuações de contestação. 

De acordo com Bonavides, no sistema parlamentar britânico,
as prerrogativas do poder político estavam compromissadamente
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repartidas entre o rei constitucional, de competência limitada, legi-
timado pelo princípio monárquico hereditário, e o parlamento, que
buscava na sua fonte de autoridade a legitimação do mandato repre-
sentativo de fundo relativamente democrático.12 O desaparecimento
da figura do monarca e a demonstração dos perigos da concentra-
ção de poderes na Assembleia, em razão da experiência jacobina,
fizeram com que a função de oposição fosse transferida para o âmbi-
to interno dos diferentes órgãos governamentais, o que originou, na
Inglaterra, a ideia de bicameralismo.13 Saliente-se que tal duplici-
dade auxilia a solução de conflitos institucionais, principalmente
entre Parlamento e Gabinete. 

Seguem as lições de Burdeau, Hamon e Troper:

Dans la version la plus courante, on y trouve trois organes, um
Parlement (composé d’une ou de deux assemblées), um chef d’Etat,
um gouvernement ou cabinet. Ces organes sont spécialisés: le
Parlement exercera la fonction législative, tandis que la fonction
exécutive sera attribuée selon les cas, soit à l’ensemble chef d’Etat-
cabinet, soit au cabinet Seul. Ce qui caractérise le regime
parlementaire, c’est la manière dont sont organisés lês rapports entre
ces organes, qui disposent de moyens d’action réciproques: le
Parlement, ou au moins l’une dês assemblées parlementaires, peut
contraindre le cabinet à la démission – c’est la responsabilité politique
-; le Parlement, ou plus souvent l’une dês chambres du Parlement,
peut être dissoute par le chef de l’Etat ou le cabinet.14

O Parlamento, desta forma, se antes considerado um órgão con-
traposto à figura do rei, passou a abrigar no seu bojo a oposição, e,
tratando-se de um polo decisional, a contraposição revelou-se por
meio da alternância de maiorias, as quais representam propostas dis-
tintas aos objetivos programáticos daquela que se encontra no
exercício do poder. 

Com o surgimento dos partidos políticos, organismos de interme-
diação situados entre indivíduo e Estado, houve uma reorientação no
locus de desempenho da oposição, que foi colocada fora do âmbito do
governo. Os partidos políticos são organizações de pessoas que, ins-
piradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder,
normalmente pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se para
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realização dos fins propugnados.15Observe-se que o escopo dos mes-
mos não se limita à conquista do governo, podendo nele participar e
influir ou mesmo dele discordar, fazendo o papel de oposição, mas
sempre com vistas à consecução dos anseios da sociedade.

Nesse diapasão, Agesta define o partido político como chave
essencial para compreender a relação entre estrutura social e orga-
nização política, sendo uma das conexões básicas entre governantes
organizados e os chamados poderes sociais, concluindo que: “En la
organización contemporánea del Estado los partidos se proyectan sobre los
procesos electorales y la composición y actuación de los órganos legislativos
y ejecutivos”.16

É possível verificar que os partidos exercem funções estratégi-
cas em uma ordem política, figurando como grupos de competição
eleitoral (1) formando governos ou fazendo oposição, dependendo
da vontade dos eleitores; (2) representando interesses e opiniões na
esfera pública; bem como (3) abrindo espaços para formação de
líderes e ativistas políticos.17

Um sistema partidário efetivo pressupõe a existência de agremia-
ções capazes de exercer as funções mencionadas, contribuindo
especialmente para a estabilidade política, sempre em busca de solu-
ções de governabilidade, que respondam às pressões dos diferentes
grupos de interesse, assegurando o necessário equilíbrio do poder.

Com base em lições de Caggiano,18 é possível verificar que no
sistema de partido único, a oposição somente pode ter alguma atua-
ção por intermédio da própria agremiação político-partidária, nas
próprias reuniões do partido. Mister é verificar que a função do par-
tido, neste caso, é diferente daquela que ele tem no pluralismo
democrático, pois a eleição configura-se secundária, destituída do
caráter competitivo, sem o diálogo das opiniões contraditórias. Já no
sistema britânico bipartidário, a oposição encontra-se atrelada a um
quadro de alternância absoluta, o que permitiu o revezamento no
poder entre conservadores e trabalhistas.19

Por fim, analisa o quadro multipartidário, que em regra permite
maior expressão de demandas e clivagens sociais, ressaltando a dou-
trinadora que o fenômeno da oposição funciona por meio de dois
partidos dominantes, mas sem força suficiente para assegurar a maio-
ria das cadeiras, precisando de um terceiro partido determinante na
formação dessa maioria. 
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Ante o exposto até aqui, passaremos a analisar a separação de
poderes com o objetivo de demonstrar o papel de cada órgão do poder
na relação de freios e contrapesos. O intuito é mostrar como os pode-
res se comportam na realidade política brasileira, em um sistema
presidencialista multipartidário no qual o Legislativo, enfraquecido e
desacreditado, cujo papel seria de fiscalização e controle do poder, tem
se tornado apenas uma faceta do Executivo, formando ambos os pode-
res um único bloco, possivelmente em razão da ausência de uma
oposição responsável, fragmentada entre muitos partidos.

SEPARAÇÃO DOS PODERES

A Constituição Federal de 1988, objetivando evitar a concentração
de todas as funções essenciais do Estado (legislação, administração e
jurisdição) em uma única pessoa ou corpo de indivíduos, estabele-
ceu, em seu art. 2º, a separação dos Poderes da União em Legislativo,
Executivo e Judiciário, que devem ser independentes e harmônicos. 

A separação de poderes, prevista no ordenamento constitucio-
nal pátrio como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III),20 é elemento
primordial em um Estado Democrático de Direito como garantia
contra abuso do poder, tratando-se de fruto das revoluções burgue-
sas, com a opção pelo governo das leis e não dos homens, em
oposição aos reis absolutistas da Idade Média, que exerciam o papel
de administrador, legislador, juiz e chefe militar.

Cumpre observar que mesmo antes das monarquias absolutas, em
sociedades primitivas, a concentração do poder comumente era
total, pois o chefe mantinha a ordem interna julgando e impondo
penalidades aos membros do grupo, comandando guerreiros e
desempenhando funções religiosas. Decerto, a especialização dos
poderes decorreu da necessidade do Estado de promover a realiza-
ção do bem público, com o aumento da população e do território,
em sociedades mais complexas. 

Se Montesquieu, de acordo com Madison, é o oráculo sempre
consultado e citado a respeito do tema – acrescente-se que se Mon-
tesquieu não foi o autor desse preceito da ciência política, teve pelo
menos o mérito de expô-lo e recomendá-lo com extrema eficácia
à atenção humana.21

Deve-se observar, também, que o reconhecimento de que a ati-
vidade estatal é suscetível de ser dividida em determinados conjuntos
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de atos com traços comuns também se fez presente em obras como
a de Aristóteles, Rousseau e Locke.

De acordo com Aristóteles, no capítulo VIII, do Livro VI da Polí-
tica, nenhuma “cidade” pode existir sem que determinadas funções
sejam exercidas, e nenhum governo pode ser bem administrado sem
o bom funcionamento das funções que preservam a harmonia e a
ordem, quais sejam: a deliberação sobre os assuntos de interesse
comum (assembleia dos cidadãos), o exercício de atividades espe-
cíficas (magistratura) e as decisões judiciais (corpo judiciário).22

Insta ressaltar a crítica desenvolvida por Azambuja, uma vez que,
se o filósofo grego “discriminou os órgãos, confundiu as funções,
pois deu à assembleia o conjunto de todas as atribuições, sendo os
dois outros órgãos simples delegações suas, sem atribuições bem
definidas”.23 O referido modelo de organização funcional da polis,
contudo, teve sua importância mitigada na história política, uma vez
que nos períodos ulteriores houve a prevalência do poder concen-
trado na figura do monarca.

Na obra O contrato social, livro III, Jean-Jacques Rousseau apon-
tou a existência de dois poderes: o legislativo, que pertenceria ao
povo, e o executivo. A soberania, poder conferido pelo pacto social
ao corpo político, decorreria da vontade geral, que deveria ser a ori-
gem de toda elaboração legislativa, posto que uma lei emanada de
uma parte do povo seria vontade meramente particular e não passa-
ria de um decreto. Já o poder executivo não poderia pertencer à
generalidade, pois consistiria em atos particulares, sendo passível de
representação, cuja incumbência seria do governo de pôr em funcio-
namento a força pública segundo a vontade geral, encarregando-se
da execução das leis e da manutenção da liberdade (civil e política).24

É possível verificar também em Locke, com base no Bill of Rights,
a tendência em sobrepujar o poder legislativo em relação aos demais
poderes, uma vez que a este caberia a tarefa de definir o modo pelo
qual se deveria utilizar a força da comunidade para a preservação
dela própria e dos seus membros.25

Além do legislativo, Locke ainda previa os poderes: (1) executivo,
que executaria as leis em vigor; (2) o federativo, através do qual pode-
riam ser declaradas guerra e paz, constituídas ou desconstituídas ligas
e alianças, bem como efetuadas transações com pessoas e comunida-
des estranhas à sociedade; e (3) discricionário (prerrogativa), que
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seriam as decisões tomadas em situações extraordinárias sem subor-
dinação às regras preestabelecidas, como em casos de guerra. Tais
funções poderiam ser exercidas por dois órgãos: o parlamento e o rei.

Diferente de Montesquieu, Locke não compreendia o judiciário
como função independente, sendo que as atividades a ele pertinen-
tes se encontrariam na esfera do executivo. 

O barão de La Brède, por sua vez, apresentou a noção das dife-
renças fundamentais entre as funções administrativa e judicial: en-
quanto a primeira abrangeria os atos e remédios estabelecidos para o
cumprimento dos fins da lei, o papel da segunda seria eliminar as con-
sequências dos atos que violassem as regras preestabelecidas.26

Convém frisar que a Inglaterra nunca teve uma constituição
escrita, salvo alguns textos fragmentários, mas, quando a ordenação
inglesa foi transplantada para outros lugares, como a França, passou
a ser redigida em documento escrito. Quanto à divisão dos pode-
res, um dos elementos aceitos, esta teve um desenvolvimento diverso
e assumiu uma importância mais precisa com a obra do referido pen-
sador francês, a quem deve ser atribuída sua sistematização.27

Há quem entenda que mesmo na realidade inglesa a divisão de
poderes era mitigada, tratando-se apenas de sua desconcentração,
decorrente do começo da experiência parlamentar de governo. Bona-
vides salientou que se houve um equívoco de Montesquieu em definir
a Inglaterra como modelo, mas é certo que foi através dos seus estu-
dos que a separação dos poderes tornou-se o instrumento mais
poderoso e rígido de proteção das liberdades individuais no consti-
tucionalismo europeu.28Segue trecho extraído da obra Do espírito da
lei, em que Montesquieu afirma que tudo estaria perdido se o mesmo
homem, ou o mesmo grupo de pessoas, exercesse os três poderes
(criar as leis, executar resoluções públicas e julgar crimes e querelas
dos particulares):

Quando em uma só pessoa, ou em um mesmo corpo de
magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder
executivo, não pode existir liberdade, pois se poderá temer que 
o mesmo monarca ou o mesmo senado criem leis tirânicas para
executá-las tiranicamente.
Também não haverá liberdade se o poder de julgar não estiver
separado do poder legislativo e do executivo. Se o poder

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

456



executivo estiver unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida
e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o
legislador. E se estiver ligado ao poder executivo, o juiz poderia
ter a força de um opressor.29

De acordo com Montesquieu, dos três poderes supracitados o
judiciário seria de alguma forma nulo, pois os próprios juízes não
passariam de bocas que pronunciam  sentenças da lei. Restam dois
poderes; o poder executivo deveria permanecer nas mãos de um
monarca, pois essa parte do governo quase sempre exige ações
instantâneas, razão pela qual seria melhor administrada por um
indivíduo do que por vários; e o legislativo, que seria mais bem
ordenado por muitos e não por um só indivíduo, e deveria ser con-
fiado tanto ao corpo dos nobres quanto a um corpo escolhido pelo
povo, com assembleias e deliberações à parte. Montesquieu acres-
centou ainda que o poder regulador do executivo e do legislativo
seria a parte do corpo legislativo composto da nobreza, cuja par-
ticipação na legislação deveria ser proporcional às vantagens que
possuíam no Estado.

Se é possível identificar na obra de Montesquieu o desenvolvi-
mento da rule of law inglesa, onde a separação dos poderes serviria
para garantir o primado da lei e, por conseguinte, o monismo do
poder concentrado no legislativo. Certo é que esse autor não des-
conhecia a versão da balance of powers, onde ocorre a limitação do
poder em nome das garantias fundamentais, assegurando-se o plu-
ralismo de centros de poder, para haver um equilíbrio entre eles por
meio de controles recíprocos; tanto que a adotou ao abrir exceções
à separação do poder,30 uma vez que tais poderes se interpenetra-
riam e por vezes um desenvolveria a função do outro.

Atualmente isso é definido como funções típicas e atípicas dos
poderes. Esse último postulado, que alcançou o sistema de freios e
contrapesos com a redução da supremacia do legislativo, foi imple-
mentado nos Estados Unidos, conforme trecho que segue:

A que expediente, então, devemos finalmente recorrer para manter
na prática a necessária divisão do poder entre os vários braços do
governo, como estabelecido na Constituição? A única resposta que
pode ser dada é que, uma vez que todas essas medidas externas se

PESQUISA DIREITO GV

457



mostram inadequadas, deve-se sanar a falha arquitetando de tal
modo a estrutura interna do governo que suas várias partes
constituintes possam ser, por suas relações mútuas, instrumentos
para a manutenção umas das outras em seus devidos lugares.
(...)
No governo republicano, a autoridade legislativa predomina
necessariamente. O remédio para este inconveniente é dividir o
legislativo em diferentes ramos e torná-los, mediante diferentes
modos de eleição e diferentes princípios de ação, tão pouco
vinculados um com o outro quanto o permitam a natureza de
suas funções comuns e sua dependência comum da sociedade.
Podem até ser necessárias precauções adicionais para evitar
abusos perigosos. Assim como peso do legislativo requer que
ele seja dividido, a debilidade do executivo pode exigir, por
outro lado, seu fortalecimento.31

É mister observar que a expressão “divisão dos poderes” é alvo de
críticas por parte de alguns doutrinadores, que entendem que o poder
é sempre um só, qualquer que seja a forma assumida, tratando-se, por-
tanto, de uma impropriedade, quando na verdade dever-se-ia falar em
funções, que não podem ser confundidas com seus órgãos.32 De acor-
do com Afonso da Silva não se pode confundir “distinção de funções
de poder” com “separação de poderes”, pois enquanto na primeira
não se leva em consideração os órgãos que a exercem, na segunda é
necessário conferir cada uma das funções a órgãos diferentes, que
tomam os nomes das respectivas funções, e terão independência orgâ-
nica.33 Ademais, a separação tripartite de poderes apresentada por
Montesquieu não deve ser tomada como uma regra imutável, em que
pese ser esta a estrutura ordinariamente aceita pelos Estados. A títu-
lo de exemplo, na época do Brasil imperial, estava previsto um quarto
poder, o moderador, e na Constituição venezuelana da atualidade
foram fixados cinco poderes, pois foram acrescentados os poderes
Eleitoral e do Cidadão.

Portanto, não há um modelo preciso de separação de poderes, e
sim uma forma de organização jurídica das manifestações do poder
mais ou menos estabelecida; sendo que cada poder apresenta funções
típicas, o que não significa que uma instituição não possa exercer a
função dos outros poderes de forma excepcional. 
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Se são funções típicas do Legislativo legislar, do Executivo admi-
nistrar a coisa pública e do Judiciário julgar, aplicando a lei a um
caso concreto, serão funções atípicas o Legislativo administrar
(p.ex., provimento de cargos) e julgar (p.ex., presidente da Repú-
blica por crime de responsabilidade); o Executivo legislar (p.ex.,
medida provisória) e julgar (p.ex., contencioso administrativo); e o
Judiciário administrar (p.ex., prover cargos de juiz) e legislar (p.ex.,
regimento interno).34

Atualmente, o que se verifica é uma verdadeira “confusão” entre
os poderes estatais. O direito constitucional contemporâneo, apesar
de permanecer na tradicional linha da tripartição de poderes, enten-
de que essa fórmula, se interpretada com rigidez, torna-se inadequada
para um Estado que tenha assumido a missão de fornecer bem-estar
ao povo.35

São freqüentes as discussões acerca de determinadas instituições
que, sob uma visão dotada de rigor, não se enquadrariam adequada-
mente em nenhum dos três poderes citados, como é o caso do
Tribunal de Contas e das Agências Reguladoras. Ademais, a própria
atuação do Supremo Tribunal Federal, por meio de suas últimas deci-
sões, vem sendo objeto de debates, de modo que se possa definir o
correto papel da Corte no sistema de checks and balances.

Se no século 18, os parlamentos tinham um papel fundamental na
oposição ao antigo regime; o Judiciário, ao contrário, era ligado às
monarquias e ao clero, sendo um órgão desprestigiado. É certo que
no século 21 as posições se inverteram, uma vez que o Parlamento se
encontra desacreditado frente à hipertrofia do Executivo. Outrossim,
é inegável o fato de que alguns assuntos políticos têm sido constan-
temente trazidos à apreciação do Judiciário, por meio de ADINs de
partidos políticos – o ministro Gilmar Mendes chegou a chamar a
Corte Superior de “Terceira Câmara”,36 em razão do controle exer-
cido pelos magistrados em relação aos atos do Executivo e do
Legislativo, tomando uma posição manifestamente contramajoritária. 

Stiefelmann aponta que essa tendência de o Judiciário tomar
decisões por vezes da alçada de outros poderes “obedece a um movi-
mento de agigantamento das funções jurisdicionais, que confere ao
Poder Judiciário a competência, quase irrestrita, de controlar os
demais poderes públicos, alterando, sobretudo, o relacionamento e
a coordenação entre os órgãos do Estado”.37
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ANÁLISE DO BLOCO EXECUTIVO/LEGISLATIVO

De acordo com Comparato, a necessidade emergente de encontrar um
mecanismo ou um instrumento apto a reduzir a intensidade do poder
exercido pelo bloco Executivo/Legislativo, sob a liderança do Exe-
cutivo, para reorganizar adequadamente as funções do Estado e evitar
os riscos de ineficiência e de abuso de poder, é um aspecto que adqui-
re importância especial na democracia “dadas as dificuldades maiores
que sofre o povo para exercer a contento os seus soberanos poderes
de controle sobre os agentes públicos”.38 Assim, a necessidade de
reconfiguração da separação de poderes decorre da própria crise da
representação política, que se encontra mais evidente pela incapaci-
dade do Poder Legislativo em cumprir adequadamente as funções a
ele atribuídas na Constituição, e pelo fortalecimento do Poder Exe-
cutivo, com a excessiva concentração de funções no seu âmbito.

Os efeitos dessa crise, originária das frequentes contradições entre
as vontades dos representantes e dos representados, podem acarretar
a quebra da estabilidade social, em razão da falta de efetividade das
normas elaboradas pelo Parlamento, levando a sociedade a criar um
“sistema paralelo” de resolução de conflitos, uma vez que as leis do
Estado não alcançam ou não servem a seus problemas.39

Com base em Moraes, o mencionado distanciamento entre o
eleitor e o eleito decorre também do desvirtuamento da proporcio-
nalidade parlamentar, do total desligamento do parlamentar com seu
partido político, e da ausência de regulamentação na atuação dos gru-
pos de pressão perante o Parlamento.40

Ao tratar do problema da eficácia da democracia, Murilo de
Carvalho ressalta que uma de suas consequências importantes é a
excessiva valorização do Executivo, sendo que o governo aparece
como o ramo mais importante do poder, do qual valeria a pena se
aproximar, o que estaria acarretando a desvalorização do Legisla-
tivo e de seus titulares, deputados e senadores. Esse autor acabou
concluindo que:

A representação política não funciona para resolver os grandes
problemas da maior parte da população. O papel dos legisladores
reduz-se, para a maioria dos votantes, ao de intermediários de
favores pessoais perante o Executivo. O eleitor vota no deputado
em troca de promessas de favores pessoais; o deputado apoia o

PANORAMA DA PESQUISA EM DIREITO: I COLÓQUIO

460



governo em troca de cargos e verbas para distribuir entre seus
eleitores. Cria-se uma esquizofrenia política: os eleitores desprezam
os políticos, mas continuam votando neles na esperança de
benefícios pessoais.41

Ademais, a inconsistência partidária em absorver a vontade
popular e transformá-la em decisões políticas, e a organização de
grupos de interesses apartidários nos órgãos de representação, deno-
minados de “bancadas”, apresentam-se também como elementos
agravadores da incompatibilidade entre os ideais do povo e do Par-
lamento. Acrescente-se, ainda, o aparecimento de novos atores no
plano político internacional, (como as multinacionais e o FMI) e no
nacional (como os meios de comunicação de massa), que interfe-
rem no governo, subtraindo a vontade popular.42

Caffé Alves, em crítica incisiva ao sistema representativo, expõe
que os mecanismos que condicionam a representação política do
povo no Estado estão ajustados apenas com os valores dominantes
na sociedade, enquanto os partidos políticos são verdadeiros filtros
institucionais para catalisar previamente os representantes da comu-
nidade, segundo os interesses econômicos. Esse autor assevera que:

a instituição da mera representação política está longe de contribuir
para a solução da governabilidade política da comunidade. É preciso
bem mais do que a mera representação política, e da sua alternância
de tempos nos postos de governo. É indispensável uma presença
garantida, responsável, diuturna e participativa do povo nos negócios
comuns da comunidade. (...) A representação não pode ser um fim
em si mesma. Ela deve ser apenas um meio para garantir a efetiva
participação das instituições sociais e dos homens concretos no
governo das comunidades.43

A representação política surgiu no âmbito do pensamento polí-
tico liberal, correspondendo a um sistema por intermédio do qual
o povo elege integrantes do seu meio para representá-lo, sendo que
tais representantes estariam aptos a efetuar uma apreciação mais
sóbria e prudente da vontade popular, de modo a melhor proteger
os interesses da coletividade, implicando uma alteração do polo do
exercício do poder, passando dos indivíduos para a figura abstrata
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da nação, sendo que a vontade deste órgão seria distinta daqueles
que o compõem. 

Para Sieyès, uma assembleia nacional não é feita para se ocupar
dos assuntos particulares dos cidadãos e observou que “o direito de
fazer-se representar só pertence aos cidadãos por causa das qualida-
des que lhes são comuns e não devido àquelas que os diferenciam”.44

A essência da representação, portanto, reside não na identidade
entre povo e Estado, mas na sua separação, sendo que a vontade dos
representantes não deve ser sempre idêntica à de seus representados.
Cabe àqueles expressarem, com amplo poder discricionário, os inte-
resses da coletividade em suas decisões. Assim, deve-se aceitar sua
desvinculação da origem privada (contratual) e, portanto, do manda-
to imperativo, pelo qual os cahiers não representavam a nação inteira,
mas apenas um grupo em particular que o elegeu, chegando à assem-
bleia com determinações específicas às quais se encontravam
vinculados, tendo poderes limitados. 

A representação pode ser conceituada como a situação político-
jurídica na qual determinados indivíduos ou grupos sociais exercem
funções estatais em nome do povo, têm a mesma força e produzem
os mesmos efeitos, que tais funções teriam se fossem exercidas dire-
tamente pelo corpo dos cidadãos.45

Segue a exposição de Montesquieu acerca de representação:

Havia um grande vício na maioria das antigas repúblicas: o
povo tinha o direito de tomar resoluções ativas que requerem
certa execução, coisa de que ele de modo algum é capaz. 
Ele só deve tomar parte no governo para escolher seus
representantes, e isso é tudo o que pode fazer. Porque, se há
poucos indivíduos que conhecem o grau preciso da capacidade
dos homens, cada um será, porém, capaz de saber, em geral, 
se aquele a quem escolheu é mais esclarecido do que a maior
parte dos outros.
O corpo representativo também não deve ser escolhido para
tomar qualquer resolução ativa, coisa que ele não executaria
bem, mas sim para criar leis ou examinar se foram bem
executadas aquelas que criou, tarefa que saberia desempenhar
muito bem, e ninguém mais é capaz de desempenhá-la melhor
que ele.46
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A democracia representativa deveria sustentar-se em determina-
dos pilares como:  soberania popular, fonte de todo poder; eleições
livres e sinceras dos governantes por meio do sufrágio universal,
com pluralidade de candidatos; uma estrutura de governo com uma
certa distinção de poderes; limitação de algumas prerrogativas dos
governantes; e proteção das liberdades públicas para que possam ser
desfrutadas pelos governados.47

Daí, conclui-se que o sistema representativo não se restringe a
eleições e a técnicas de apuração de votos, em que pese a especial
relevância atribuída ao sufrágio, mas envolve um conjunto de ins-
tituições que são determinantes para a estruturação estatal.

Ademais, a legitimidade dos órgãos representativos, com base
em lições de Canotilho, não decorre apenas da delegação da vonta-
de do povo, mas também do conteúdo dos seus atos, que, justos,
permitem aos cidadãos, mesmo com suas diferenças, se reencontra-
rem nos atos de seus representantes.48 Portanto, se a representação do
povo pelo Parlamento é mera ficção, posto que não existe juridica-
mente, formando dois órgãos distintos dentro do Estado,49 a liberdade
do representante para decidir deve guardar uma comunicação míni-
ma entre governantes e governados, pois é a observância contínua da
vontade popular que legitimará o representante no poder. 

Nesse sentido, aduz Caggiano: “O que se busca hoje, na realida-
de, é a identificação máxima entre sujeitos e titulares do poder,
porquanto nos moldes democráticos deve restar assegurado aos pró-
prios governados o exercício do poder político”.50

A representação política, até o presente momento uma realidade
insubstituível em razão da impossibilidade prática da democracia dire-
ta, vem passando por uma longa evolução, buscando uma aproximação
maior entre a vontade do representado e a do seu representante, inclu-
sive incorporando à sua definição instrumentos canalizadores da
vontade popular, como é o caso dos partidos políticos. 

A representação política da nação é uma representação dos mais
diversificados interesses. Espera-se, ao menos nos estados que admi-
tem vários partidos, uma representação adequada das tendências
políticas pertinentes aos interesses nacionais. É indubitável a relevân-
cia das agremiações partidárias no governo representativo, pois o jogo
político ocorre no âmbito do sistema partidário. O regime democrá-
tico contemporâneo, no entanto, carece de verdadeiros partidos, que
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formem um sistema coerente, isto é, que façam com que o povo deixe
de votar em personalidades e passe a votar em ideias ou programas
de governo.51

É possível apontar a incapacidade dos partidos políticos em har-
monizar as diferentes ideologias existentes no bojo da sociedade, de
modo que fossem selecionados os interesses sociais mais relevantes a
direcionar as decisões políticas estatais, como uma das possíveis cau-
sas da crise do sistema representativo, uma vez que através deste, até
o presente momento, não foi possível sobrepujar a enorme distância
existente entre as vontades dos mandantes e de seus mandatários.

Após a análise da crise da representação, retomaremos a análise
do bloco formado pelo Executivo e pelo Legislativo. Como já men-
cionamos, o processo que levou ao descrédito do Legislativo foi
acompanhado pelo aumento dos instrumentos de controle de cons-
titucionalidade de um lado e pelo agigantamento do Executivo de
outro. O maior desafio no cenário político brasileiro atual certamen-
te é encontrar um ponto de equilíbrio entre o efetivo alargamento
e a centralização do poder na figura do presidente, além da neces-
sidade de maiores mecanismos de controles e da participação na
condução dos negócios políticos por parte dos demais poderes, em
especial o Legislativo,52 órgão que ainda representa diferentes inte-
resses sociais.

O Parlamento, que no modelo clássico preponderava sobre os
demais poderes, sofreu uma paralisia ocasionada pelo Welfare State,
que exigiu uma maior celeridade na produção normativa, para aten-
der as diferentes necessidades sociais. 

O Executivo, então, passou a prevalecer na relação entre os
poderes, provocando significativas alterações no âmbito processo
legislativo, através de delegações legislativas e medidas provisórias, o
que causou uma verdadeira inflação legislativa.53

Barcellos sustenta que, no tocante à relação entre Executivo e
Legislativo, o regime constitucional da atualidade optou por forta-
lecer o primeiro; a autora salientou que: 

Além da ampliação dos poderes legislativos do Executivo, o
Presidente passou a ser eleito diretamente, bem como detém 
o poder de submeter projetos a referendo popular, o que,
historicamente, tem se mostrado uma importante competência,
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como forma de contornar a oposição do Parlamento.54

Não são raras as vezes em que se aproxima de um verdadeiro
caos institucional.

É imprescindível haver instrumento que seja capaz de reduzir o
poder exercido pelo bloco Executivo/Legislativo, sob a liderança
do Executivo. Entendemos que a solução ainda reside no controle
de constitucionalidade efetuado pelo Supremo Tribunal Federal.
Esse controle, de acordo com Ferreira Filho, não é senão um caso
particular de verificação de legalidade, ou seja, da verificação da
concordância de um ato qualquer à lei.55

O controle político, contudo, a este órgão seria defeso, sob pena
de se tornar outro Legislativo ou órgão governamental. O Judiciário
tem competência para apreciar a constitucionalidade e legalidade dos
atos produzidos pelos demais órgãos (art. 102, I, “a” e 125, § 2º, ambos
da CF/1988) e, quando invalida uma lei ou concretiza um comando
constitucional, ele interfere nos demais poderes, produzindo decisões
com efeitos políticos, o que é possível, devendo-se verificar, contu-
do, em que medida é legítima sua atuação.

PODER JUDICIÁRIO COMO PODER DE CONTROLE

A emergência do Judiciário como poder de controle revela-se uma
efetiva revolução, pois esse órgão assume, em alguns momentos, a fun-
ção de legislador positivo, produzindo normas por meio de suas
decisões, tomando para si a faculté de statuer, que nas lições de Mon-
tesquieu, era reservada ao Legislativo,56 além da faculté d�empêcher. 

Se os Poderes Legislativo e Executivo são sujeitos a inúme-
ras críticas alimentadas pelos meios de comunicação, que geram
desconfiança na opinião pública, certamente esse descrédito não
atingiu o Judiciário, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal vem
assumindo gradualmente novas atribuições, que são incompatíveis
com a separação de poderes clássica

Para Lembo 

Um Poder, o Judiciário, avança sobre os demais e, na condição
de guardião da Constituição, elabora normas de conformidade
com as exigências circunstanciais e assume a posição de
paladino das virtudes.57
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A Corte Superior pátria, na verdade, foi jogada no centro da polí-
tica brasileira pelos próprios deputados, senadores e partidos políticos,
que não conseguem resolver seus problemas internos em cada Casa
Legislativa, em razão das dificuldades para alcançarem um relativo
consenso acerca dos projetos propostos por eles. 

É possível constatar que das 357 ADINs apresentadas contra o
Legislativo federal, os partidos políticos são responsáveis por 97 ações.
Isso nos leva a concluir que (1) o acentuado uso de ADINs pelos
partidos políticos significa que o Legislativo e o Executivo violam fre-
quentemente a Constituição Federal, obrigando a oposição a recorrer
ao STF; e (2) esses números indicam que os partidos, quando não têm
suas propostas contempladas nas negociações parlamentares, estariam
se utilizando de ADINs com o objetivo de converter o STF em uma
casa legislativa, para modificar a vontade da maioria.58

Do posicionamento contramajoritário em relação às decisões dos
membros eleitos dos outros dois poderes, segue crítica de Gargarella:

Dentro de nuestro sistema institucional existe una tensión que aparece
cada vez que los jueces analizan la validez de una ley. La tensión a la
que me refiero tiene que ver con la posibilidad, siempre latente, de que
los jueces consideren que dicha norma no es válida. (...) Cómo puede
ser que un minúsculo grupo de jueces, que no son elegidos directamente
por la ciudadanía (como sí lo son los funcionarios políticos), y que no
están sujetos a periódicas evaluaciones populares (...) puedan
prevalecer, en la última instancia, sobre la voluntad popular? Parece
claro, al menos, que existen problemas en el  hecho de que la justicia 
se ocupe de todo tipo de cuestiones constitucionales, como hoy lo hace, 
y que resuelva tales cuestiones con la autoridad que significa poder
decirla última palabra, como hoy ocurre.59

O Judiciário, entretanto, ao exercer funções da Câmara e do Sena-
do em um ambiente de patente morosidade legislativa, vem dividindo
opiniões de juristas e de constitucionalistas. Há inúmeros exemplos
que denotam essa situação de politização da justiça. Dentre eles, apon-
tamos as Comissões Parlamentares de Inquérito referentes aos dos
bingos e ao apagão aéreo. A oposição conseguiu o número assinatu-
ras necessário para a criação de ambas e a base do governo conseguiu
barrar a instalação dessas CPIs.  Por fim, o Supremo entendeu que a
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criação delas era um direito das minorias. Outro caso mais recente
foi o direito à greve no funcionalismo público, em que o STF decla-
rou a omissão do Congresso, que não regulamentou a matéria, e
entendeu que, deveriam ser aplicadas as mesmas regras do direito de
greve para a iniciativa privada (Lei 7.783/1989).

Em matéria de regulamentação político-eleitoral, as decisões são
igualmente polêmicas. No ano de 2006, alguns meses antes das elei-
ções, o Congresso aprovou o fim da verticalização, que estabelecia
que as coligações nacionais deveriam se repetir nos Estados. Isso per-
mitiria que um partido se aliasse com uma legenda na esfera nacional
e outra no âmbito municipal. O Supremo Tribunal Federal, ao con-
trário, decidiu que a referida mudança não teria efeito imediato e só
vigoraria a partir das eleições de 2010. Quanto à cláusula de barrei-
ra, esta foi implantada com o advento da Lei  9.096/1995 e seria
aplicada nas eleições ocorridas em 2006, após ter sido seu emprego
suspenso por aproximadamente dez anos, com o objetivo de admi-
tir um período razoável para adaptação das agremiações a esse
umbral. O Tribunal Superior, em razão da provocação dos pequenos
partidos, entendeu que a regra era inconstitucional.

Outro caso e, talvez, o mais polêmico, refere-se à fidelidade par-
tidária, que se iniciou com a Consulta n. 1398 formulada pelo PFL,
atual Democratas. A resposta foi afirmativa, por seis votos a um, para
a seguinte pergunta: “Os partidos e coligações têm o direito de pre-
servar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando
houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do
candidato eleito por um partido para outra legenda?”.

Isso reaqueceu os debates sobre a necessidade de uma reforma
política. No entanto, foi possível verificar uma sensível mudança em
relação ao posicionamento anteriormente adotado naquela Corte, que
pugnava pela não intervenção do Judiciário em matéria de discipli-
na partidária. Ao final, o STF acabou criando a figura da desfiliação
partidária como causa de perda do mandato parlamentar.

Os riscos da excessiva politização da justiça podem acarretar
prejuízos imensuráveis ao regime democrático. Segundo Torrecillas
Ramos, “o Judiciário que exerce os controles de constitucionalidade
concentrado e difuso seria o poder mais competente e culto, devido
aos hábitos de moderação e à disciplina intelectual a que está acostu-
mado”. Esse autor completa dizendo que “os juízes não ambicionam
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a direção política do país, nem se intrometem nela a não ser quando
esta colide com a lei”.60

Entretanto, se o Supremo Tribunal Federal, como ocorreu no caso
da decisão acerca da fidelidade partidária, amplia de forma demasia-
da seu campo de interpretação, chegando mesmo a estabelecer uma
nova hipótese de perda de mandato não definida no texto constitu-
cional, intervindo em assunto até então de disciplina intrapartidária,
tal decisão demonstra uma patologia que, em grau máximo, levaria
a uma ditadura dos magistrados ou ao Estado de Juízes? A resposta
de Canotilho é negativa, conforme lições que seguem:

Mesmo quando os juízes se podem assumir tendencialmente como
“legisladores negativos” (ao declararem a inconstitucionalidade
de normas) ou criadores de direito (ao elaborarem “normas” 
para a decisão do caso), os juízes estão vinculados à constituição
e à lei, à distribuição funcional de competências constitucionais, 
à separação de poderes e ao princípio democrático. È certo que
esses limites jurídico-constitucionais não têm sido suficiente para
evitar aquilo que os autores chamam de “activismo judicial” à
sombra do desenvolvimento e complementação jurisprudencial
do direito. O desenvolvimento tem passado – sobretudo a nível
dos tribunais constitucionais e dos tribunais ordinários com
funções constitucionais – pela descoberta de novas funções e
nova dimensões do direito.61

O Poder Judiciário, a partir da Constituição de 1988 e em decor-
rência das próprias atribuições conferidas por meio do controle de
constitucionalidade, conquistou maior espaço na realidade brasilei-
ra. Para Ferreira Filho, o Judiciário goza de uma confiabilidade que
os poderes “políticos” Legislativo e Executivo não gozam, tanto que
o próprio legislador constituinte assumiu essa posição de descren-
ça e fez prever, por exemplo, a inconstitucionalidade por omissão e
o mandado de injunção, demonstrando não acreditar no legislador
ordinário. Esse autor salienta que ao juiz, formado em nível supe-
rior, selecionado por concurso e adstrito a independência e
imparcialidade é “melhor que seja dada a decisão em matérias
importantes – como as grandes decisões políticas – do que aos “polí-
ticos” – vistos como ignorantes, corruptos (...)”.62
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De acordo com Dalmo de Abreu Dallari, tratou-se de uma
superação do Positivismo, para o qual o direito é só aquilo que está
contido nos limites verbais de uma lei; numa visão mais ampla, a
lei virou o ponto de partida, não o ponto de chegada, cabendo ao
Judiciário completar aquele núcleo positivo a partir dos princípios
constitucionais e dos valores sociais, a partir da consideração da
própria convivência humana, utilizando esses parâmetros para
ajustar a norma positiva às circunstâncias do caso concreto.63

A legitimidade do controle de constitucionalidade exercido pelos
magistrados decorre antes de mais nada do próprio texto constitu-
cional que prevê isso. Ainda que assim não fosse, é lógico que,
no processo de aplicação do direito, o Judiciário deva privilegiar
a norma constitucional em detrimento de norma de hierarquia
inferior. 

Outros dois fundamentos básicos de legitimidade residiriam na
normatividade da Constituição, que exige uma forma de tutela para
sua implementação nas hipóteses de violação, bem como na natu-
reza da Constituição, havendo uma legitimidade do controle em
maior profundidade e amplitude em relação às normas constitucio-
nais que formam o núcleo de consenso mínimo (alguns direitos
fundamentais) a que qualquer maioria também estará vinculada.64

Esta é a lição de Lembo:

Estamos em bom período para o exercício da democracia. 
Esta é irreversível por toda a parte e também aqui no Brasil. 
As instituições forjadas no processo de redemocratização
mostraram-se forte e suportaram todos os embates políticos
destes últimos anos.
Nas nossas instituições, um poder as qualifica. O Poder
Judiciário é independente e age com autonomia e isenção
perante os acontecimentos. Pode assim, sem a intromissão do
Executivo, operar com firmeza em situações de corrupção
política e uso irregular dos equipamentos públicos.
A existência de um Judiciário qualificado permite transformar 
em aprendizado cívico os lamentáveis acontecimentos
expostos à opinião pública pelos meios de comunicação. 
Vive-se o nascimento de um novo tempo. O ciclo da
redemocratização acabou. Venceu a democracia.65
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O Poder Judiciário, cuja função típica é julgar, consistente na
imposição da validade do ordenamento jurídico, pode também exer-
cer, atipicamente, funções de natureza administrativa e legislativa.
Dentre suas características, podem ser mencionadas sua hierarquia
de poder institucionalmente independente, a guarda da Constitui-
ção e a criação jurisprudencial do direito justo.66 e, ainda, a missão
de controle, primordialmente da constitucionalidade das normas. 

Observe-se que as garantias conferidas a seus membros têm como
condão justamente e conferir à instituição o necessário resguardo dos
poderes Legislativo e Executivo. 

O direito é dinâmico e, de fato, deve acolher as evoluções sociais,
contudo, a atividade criativa do Judiciário não pode ser considerada
a via ordinária para se alcançar determinados resultados ou regu-
lamentar assuntos que dependem, no caso de uma democracia, de
um efetivo consenso popular. Ackerman adverte para o fato de que
mesmo se os juízes pudessem conquistar positivamente a aquies-
cência popular, esse tipo de transformação de cima para baixo
representa o oposto das transformações de baixo para cima, valori-
zadas pelos democratas.67

As novas intenções de solucionar conflitos políticos através de
uma instância judicial podem ensejar possíveis distorções e grandes
perigos, tanto para a magistratura quanto para o processo governa-
mental. Os defensores do arbítrio judicial entre os detentores do
poder tornam evidente que, em um Estado de Direito, todas as ações
políticas de qualquer detentor do poder têm de estar em acordo com
as disposições constitucionais. Além disso, é uma tarefa legítima do
Tribunal Constitucional determinar a extensão das normas consti-
tucionais e interpretar seu conteúdo. 

Loewenstein acrescenta que é inegável que os detentores do poder
político (Executivo e Legislativo) podem ficar tentados a levar ao Tri-
bunal um conflito político,  e os juízes, por sua vez, estariam obrigados
a substituir as decisões daqueles por juízos políticos, camuflados numa
sentença; transformando em última instância o sistema governamen-
tal em uma “judiocracia”. Esse autor conclui que a judicialização da
política apenas pode ter êxito quando o conflito não afete a um inte-
resse vital do representante político.68

A rigidez da separação de poderes no sistema presidencialis-
ta pátrio e a hipertrofia do Executivo, que possui competências
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legiferantes, tornam necessário a presença de um árbitro na relação
entre os órgãos políticos. O Supremo Tribunal Federal seria o agen-
te mais capaz de intermediar tais conflitos. 

Bastos Arantes declara que a força política do Judiciário nas
sociedades contemporâneas decorre justamente da capacidade que
lhe é delegada de preservar a Constituição frente aos atos dos Pode-
res Executivo e Legislativo, através do exercício do controle de
constitucionalidade das leis e atos normativos. O conjunto de direi-
tos fundamentais encontra-se protegido das eventuais decisões
contrárias de maiorias políticas. Ao final ele ressalta que: “A Cons-
tituição deve prevalecer acima de tudo e de todos, e a sociedade deve
ter a possibilidade de recorrer contra possíveis arbitrariedades
cometidas pelos Poderes políticos Executivo e Legislativo”.69

CONCLUSÃO

O Poder Judiciário, o órgão de proeminência no arranjo político-ins-
titucional brasileiro com funções delineadas pelo constituinte,
apresenta-se como contrapoder diante do bloco Executivo/Legisla-
tivo, adquirindo, assim, especial relevância na defesa da Constituição
Federal e na proteção de minorias. Isso traz ao âmbito dos tribunais
o fenômeno político da oposição, que reside no controle de consti-
tucionalidade, por vezes, a análise de pleitos de natureza contestatória
contramajoritária, tratando-se certamente de reflexo de dissensos pre-
sentes no Parlamento ou na relação Parlamento-Governo. 

As distorções provocadas pela análise dos juízes, acerca de ques-
tões eminentemente políticas, são um fenômeno recente denominado
“judicialização da política” ou “politização do judiciário”. Essa situa-
ção demanda maiores estudos sobre os limites interpretativos no caso
concreto, ainda que, frise-se, de conformidade com o princípio da
inafastabilidade do Judiciário, depreenda-se uma obrigatória presta-
ção jurisdicional para as pretensões a ele sujeitas. 

O princípio da separação de poderes deve sempre refletir uma
organização eficiente das funções estatais, com uma estrutura ade-
quada e a previsão de mecanismos de responsabilização pelas
decisões tomadas no âmbito de cada Poder. Se as funções do Legis-
lativo e do Executivo foram historicamente redesenhadas, decerto
que o Judiciário, cuja função é decidir conflitos de forma imparcial
com base na lei, também sofreu alterações. Observe-se, contudo, que

PESQUISA DIREITO GV

471



as questões políticas a ele sujeitas devem ser apreciadas uma vez que
interfiram ou lesem direitos individuais; de modo a garantir o bom
funcionamento das instituições democráticas. 

No exercício do policy control, certamente, lhe resta vedada qual-
quer ação não permitida no ordenamento jurídico pátrio, sob pena
de incorrer em arbitrariedade. Por fim, uma eventual transferência do
polo decisional político ao Poder Judiciário acarretaria mudanças nas
regras democráticas, uma vez que há questionamentos que podem ser
solucionados apenas na esfera de atuação dos representantes do povo,
que detêm a legitimidade para discutir assuntos públicos e a respon-
sabilidade perante o governado decorrente das eleições. 

Não se pugna por uma figura estanque e acrítica do magistrado
perante as costumeiras omissões ou ofensas dos detentores do poder
político, mas um ativismo desmedido pode agravar a crise da repre-
sentação e do Estado brasileiro.
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CAPÍTULO 22
DIREITO À EDUCAÇÃO E À LIBERDADE DE ENSINAR
NO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
Tatiana Penharrubia Fagundes

O direito à educação é primordial para que uma sociedade evolua e,
por estar indissociavelmente ligado ao desenvolvimento da persona-
lidade humana, bem como à consecução de um dos objetivos do
Estado brasileiro, que é a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
Constituição brasileira de 1988), caracteriza-se como um dos prin-
cipais direitos fundamentais sociais do homem, porque é por meio
dele que os outros direitos fundamentais – de primeira, segunda ou
terceira dimensões – se concretizam.

Dada sua importância, a educação constitui um direito público
subjetivo do homem e exige a prestação positiva do Estado no sen-
tido de assegurar tal direito fundamental.

A prestação positiva se faz através do oferecimento do ensino
público que, no Brasil, é gratuito, universal e obrigatório. Além disso,
compete ao Estado a prestação da educação infantil em creches e pré-
escolas, para crianças de até cinco anos de idade; assegurar o acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artísti-
ca, segundo a capacidade de cada um; a oferta do ensino noturno
regular, segundo as condições do educando, dentre outros. 

Cabe, entretanto, à sociedade, a possibilidade de colaborar com
o Estado, mediante o oferecimento do ensino privado. Para tanto,
deverá obedecer às normas gerais de educação nacional, bem como
passar por autorizações e avaliações de qualidade traçadas pelo
Poder Público (art. 209, da Constituição Federal).

Obedecidas as diretrizes estatais brasileiras, tutela-se a liberda-
de do professor ao ensinar, isto é, o ordenamento pátrio protege a
liberdade de ensinar do professor ou, como também é conhecida, a
liberdade acadêmica que consiste, dentre outras, na liberdade de
escolha do melhor método de alfabetização, da metodologia em
aula, e na possibilidade de expressar seu conhecimento, suas opiniões
e pensamentos.

O objetivo deste capítulo é, portanto, estabelecer os regramentos
constitucionais do direito à educação a fim de que este assegure aos
professores o direito de ensinar.
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CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais classificam-se em liberdades públicas,
direitos individuais ou direitos de primeira dimensão,1 direitos
socioeconômicos ou de segunda dimensão e direitos de solidarie-
dade ou de terceira dimensão. 

Cada categoria, a seu tempo, foi sendo inserida nas Constitui-
ções modernas, dependendo das necessidades e do momento
histórico em que surgiram. Os de primeira dimensão são as liberda-
des públicas, que visam à autonomia do homem em relação ao Estado.
Os de segunda dimensão são os direitos sociais, que apareceram após
a 1ª  Guerra Mundial e, para poderem ser exercidos, necessitam da
atuação positiva do Estado. Os de terceira dimensão, também cha-
mados de direitos metaindividuais, datam do pós 2ª  Guerra Mundial
e consideram o homem em sua coletividade.

Vejamos, então, cada uma destas dimensões de direitos com suas
características mais importantes.

DIREITOS DE PRIMEIRA DIMENSÃO

Os direitos de primeira dimensão, também chamados de liberdades
públicas ou direitos individuais são corolário da vitória do Estado de
Direito (subordinado às leis) sobre o Estado absolutista, em que os
homens não podiam opor as suas liberdades ao Estado.

No Estado de Direito garante-se aos indivíduos a liberdade de
agir, dentre elas, a liberdade de ir e vir, de manifestação do pensa-
mento, de expressão, dentre outras. Tais liberdades, bem como os
demais direitos de primeira dimensão, não podem sofrer  interferên-
cia estatal, tão comum no Estado absolutista, por isso são positivadas
na Constituição, obrigando seu cumprimento tanto por parte dos
homens como por parte do próprio Estado.

Por essa razão, os direitos individuais requerem uma atuação
negativa (status negativo) do Estado, isto é, não é autorizada a inter-
venção estatal na consecução dos direitos individuais, garantindo,
pois, ao homem, uma margem de liberdade para a fruição de seus
direitos. No caso de ferimento deles, porém, o Estado-juiz será cha-
mado a intervir para proteger o direito fundamental, ainda que
contra o próprio Estado.

Sobre o tema, ensina Ferreira Filho:
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Esses direitos-liberdades, graças ao reconhecimento, ganham
proteção. São garantidos pela ordem jurídica, o Estado. Isso
significa passarem a gozar de coercibilidade. Sim, porque, 
uma vez reconhecidos, cabe ao Estado restaurá-los coercitivamente
se violados, mesmo que o violador seja órgão ou agente 
do Estado.2

Os direitos de primeira dimensão sofrem a influência do libera-
lismo, que considera o homem a figura mais importante da sociedade.

Surge, assim, o Estado de Direito liberal burguês, que protege o
homem pelo simples fato de ser homem, considera o homem em sua
singularidade. O homem é tido como o centro do universo e, dessa
forma, deve ter assegurados os seus direitos primordiais: a vida, a
liberdade, a propriedade e a segurança.

Os direitos de primeira dimensão buscam, pois, a tutela da
autonomia do homem, frente aos demais homens e perante o pró-
prio Estado.

UM EXEMPLO: O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

E À LIBERDADE DE ENSINO

Os direitos de primeira dimensão têm como núcleo a liberdade.
Trata-se, na verdade, da liberdade dos modernos,3 que confere ao
homem uma margem de autonomia frente à ação do Estado, isto é,
uma área em que o indivíduo tem liberdade para fazer ou não fazer,
para agir ou não agir, independentemente da interferência do poder
estatal. Daí porque a liberdade está totalmente relacionada com os
ideais democráticos.

Incluem-se, entre tais direitos, a liberdade em geral, a liberdade de
locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do
pensamento. Ficam excluídas, no entanto, as liberdades econômicas,
que irão caracterizar uma etapa posterior, a dos direitos fundamen-
tais de segunda dimensão.

No Brasil, o direito à liberdade encontra guarida, de modo gené-
rico, no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.

As diversas formas de tutela desse direito fundamental indivi-
dual estão previstas nos incisos do art. 5º. Destacam-se, porque são
relevantes para este capítulo, o direito à livre manifestação do pen-
samento que dispõe que “é livre a manifestação do pensamento,
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sendo vedado o anonimato” (inciso IV), e o direito à liberdade de
expressão, segundo o qual “é livre a expressão da atividade inte-
lectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença” (inciso IX).

O direito à livre manifestação do pensamento faz-se por meio da pala-
vra falada. Esse direito garante às pessoas exporem o que pensam,
sem serem censuradas ou coibidas. Sobre a livre manifestação de
pensamento, profere Ferreira Filho: 

... na verdade, é ela uma das principais de todas as liberdades
humanas por ser a palavra uma das características fundamentais 
do homem, o meio por que este transmite e recebe as lições da
civilização. A liberdade de palavra, todavia, não exclui a
responsabilidade pelos abusos sob sua capa cometidos.4

O mesmo direito também pode ser expresso através da palavra
escrita, tal como ocorre em jornais, revistas e livros. Nesses casos,
o pensamento é transmitido a pessoas indeterminadas.

Pode, ainda, referir-se à manifestação intelectual ou científica,
sem que se admita censura ou licença.

A liberdade de ensino é, pois, uma das várias formas da liberdade
de expressão e do pensamento. Sobre esse importante direito fun-
damental, Ferreira Filho ensina que ele consiste em:

poder o mestre ensinar aos seus discípulos o que pensa, não
podendo ser coagido a ensinar o que os outros pensam ser
correto. A Constituição reconhece expressamente a liberdade de
comunicação de conhecimento no exercício do magistério (art.
206, II).5

A Constituição de 1988 tratou de reconhecer a liberdade na
transmissão do conhecimento a uma categoria de profissionais – os
professores – e, ao mesmo tempo, tutelou, também, o receptor deste
conhecimento, que é o estudante. Os primeiros têm liberdade para
ensinar, esses últimos, para aprender.6

Tem-se, pois, o que Afonso da Silva chama de as duas dimensões
do conhecer: o subjetivo e o objetivo. Sobre essas dimensões, asse-
vera o autor:
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Na primeira, dá-se a relação dos sujeitos do conhecimento
envolvendo a liberdade de transmitir o conhecimento, que cabe
ao professor, e o direito de receber o conhecimento ou de buscá-
lo, que cabe a alunos e pesquisadores. Na segunda, encontra-se a
liberdade de o professor escolher o objeto relativo do ensino a
transmitir. Dizemos objeto relativo, porque sua liberdade aqui fica
condicionada aos currículos escolares e aos programas oficiais de
ensino (art. 209).7

O professor tem, pois, o direito de ministrar seu curso com liber-
dade de crítica devendo, à evidência, obedecer aos currículos
escolares e aos programas oficiais de ensino.

DIREITOS DE SEGUNDA DIMENSÃO

Os direitos de segunda dimensão, também chamados de direitos socioe-
conômicos, culturais ou sociais, nasceram após a 1ª Guerra Mundial. Os
maiores expoentes são a Constituição Mexicana, de 1917 e a Cons-
tituição Alemã de Weimar, de 1919.

Após a 1ª  Guerra Mundial, intensificaram-se a pobreza e as
mazelas sofridas pela classe operária, que trabalhava como mão de
obra na indústria em troca de baixos salários e péssimas condições
de vida. Essa camada social, em que pese ter garantido pela Cons-
tituição o direito à vida, à liberdade e à propriedade – exemplos de
direitos de primeira dimensão – não tinham condições de exercê-
los. Além disso, como tenho me referido em outros textos, as pessoas 

não são capazes de gerar para si mesmas condições dignas de vida,
a que todos têm direito. Ora, se as pessoas não conseguem se
manter sozinhas, o Estado deve assumir este papel na concretização
dos direitos fundamentais de segunda dimensão e, por isso, o
Estado liberal dá lugar ao Estado de Bem-Estar Social.8

Consoante os ensinamentos de  Moraes, 

direitos sociais são direitos fundamentais do homem,
caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de
observância obrigatória em um Estado social de Direito, tendo 
por finalidade a melhoria de condições de vida aos
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hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são
consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art.
1º , IV, da Constituição Federal.9

Assim é que o surgimento dessa nova realidade passa a exigir a
intervenção do Estado na concretização dos direitos, a fim de garan-
tir a todas as pessoas a dignidade humana, um dos fundamentos10

do Estado brasileiro.
O Estado liberal burguês dá lugar, pois, ao Estado de Bem-Estar

social, por meio do qual a realização dos direitos sociais depende,
necessariamente, da intervenção do Estado (status positivo do Esta-
do em oposição ao status negativo do Estado liberal). Surge o
Estado assistencialista.

O que se deseja, nesse cenário, é garantir a igualdade material,
isto é, a igualdade real entre todos os membros da sociedade e não
apenas a igualdade formal (igualdade perante a lei), característica,
essa última, do Estado liberal burguês.

São exemplos de direitos sociais o direito ao trabalho, às férias,
ao décimo terceiro salário, à saúde, à educação, ao lazer, à moradia,
dentre outros.

A efetividade desses direitos é alcançada mediante a ação posi-
tiva do Estado, que se traduz na prestação de serviços públicos
como, por exemplo, a construção de escolas públicas e a gratuida-
de do ensino público, para assegurar o direito à educação e,
consoante ensina Ferreira Filho “na impossibilidade de satisfazer o
direito por uma prestação direta, uma contrapartida em dinheiro. É
o seguro-desemprego para o direito do trabalho”.11

OUTRO EXEMPLO: DIREITO À EDUCAÇÃO

O direito à educação, típico exemplo de prestação do Estado, consti-
tui um dos mais importantes direitos sociais do homem porque ele é
imprescindível para o exercício de outros direitos fundamentais.

Partindo-se dessa certeza, chegamos a uma constatação: de nada
adiantaria, por exemplo, o direito de voto (direito de primeira
dimensão), se o indivíduo não fosse dotado de conhecimento para
votar. Se a ele não tivesse sido assegurada a educação para votar.
Também, a proteção do meio ambiente para a geração presente e
para as futuras (direito de terceira dimensão) requereria que o povo
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fosse informado sobre a necessidade de respeitá-lo e de preservá-
lo, o que se consegue por meio da educação.

Consoante profere Ranieri, a educação 

consiste tanto em direito individual como direito coletivo, além de
ser uma habilitação de caráter instrumental. Essas duas dimensões,
inter-relacionadas, permitem a difusão da democracia, dos direitos
humanos e da proteção do meio ambiente, valores cruciais no
mundo contemporâneo.12

No mesmo sentido, os ensinamentos de Caggiano: 

Com efeito, insuflado e robustecido pelos caracteres de índole
coletiva, extraídos das duas últimas gerações de direitos, vislumbra-
se o direito à educação com conteúdo multifacetado, envolvendo
não apenas o direito à instrução como um processo de
desenvolvimento individual, mas, também, o direito a uma política
educacional, ou seja, a um conjunto de intervenções juridicamente
organizadas e executadas em termos de um processo de formação
da sociedade, visando oferecer aos integrantes da comunidade
social instrumentos a alcançar os seus fins.13

Ainda sobre seu conceito, assevera Hoz, que a educação consiste
no: “processo de ajuda ao desenvolvimento integral da personalida-
de humana de cada indivíduo, a fim de torná-lo apto a formular e
realizar o seu próprio projecto pessoal de vida”.14

Vê-se, pois, que o direito à educação, direito de primeira e de
segunda dimensões, está intimamente relacionado com o desenvolvi-
mento da personalidade humana e exige uma prestação positiva do
Estado de bem-estar social para ser concretizado. Caracteriza-se,
assim, como o direito de exigir do Estado a consecução desse impor-
tante direito social, o que se faz mediante uma política educacional
cuja finalidade seja a instrução da coletividade para o bem-estar e
desenvolvimento da sociedade.

DIREITOS DE TERCEIRA DIMENSÃO

Os direitos de terceira dimensão são os direitos metaindividuais, de
solidariedade ou de fraternidade. Datam do pós 2ª Guerra Mundial e são
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característicos da sociedade de massas. Destaque-se, sob esse ângulo,
o direito ao meio ambiente sadio para as presente e futuras gerações.

Os resultados negativos que as duas grandes guerras e o impacto
tecnológico causaram ao meio ambiente natural e artificial repercu-
tiram na queda da qualidade de vida das pessoas. Tais direitos surgem,
portanto, com o intuito de proteger a qualidade de vida humana, não
de um povo determinado, mas de toda a humanidade, já que a des-
truição do meio ambiente acontece em todo o mundo. 

São chamados de direitos metaindividuais porque ultrapassam o
homem considerado em sua singularidade (direito individual) ou em
grupos determinados (direito social) para atingir todos os homens,
de modo que todos eles são, ao mesmo tempo, titulares de tais direi-
tos, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente e à sadia
qualidade de vida. 

A satisfatória qualidade de vida será alcançada, pois, mediante a
colaboração e a atuação de todos os países, por isso, tais direitos ultra-
passam as fronteiras internas dos Estados, o que não se observa nas
outras duas categorias de direitos fundamentais.

Acerca do objetivo desses direitos escrevi “como consequência,
a busca pela qualidade de vida em um meio ambiente sadio e a con-
sequente dignidade da pessoa – e de toda a humanidade – passa a
ser o objetivo principal desta terceira dimensão de direitos”.15

Ainda, tratando da diferença dos direitos metaindividuais em
relação aos de primeira e segunda dimensões, profere Caggiano: 

... em verdade, exsurgem hoje, ao lado dos conflitos interindividuais,
os de natureza metaindividuais, conflitos que, abandonando a clássica
equação de dois elementos – ou seja o conflito estabelecido entre
Tízio e Caio – transpõe a esfera intersubjetiva para, de sua parte,
situarem-se num quadro de massa. São conflitos que ocorrem entre,
por exemplo, interesses à preservação do ambiente e os interesses da
indústria edilícia, ou entre os interesses dos consumidores e das
grandes potências econômicas, e, que, nem por isso, prescindem de
adequada proteção legal. 16

Outros exemplos dos direitos de terceira dimensão, além do meio
ambiente sadio, são o direito à autodeterminação dos povos, o direi-
to à paz, o direito ao desenvolvimento, entre outros.
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DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

DIREITO À EDUCAÇÃO E A ORDEM SOCIAL BRASILEIRA

O direito à educação foi inserido, pela primeira vez, em um docu-
mento constitucional em 1934,17 dando início ao Estado Social
brasileiro. A Constituição de 1988, seguindo o modelo da Lei
Maior de 1934, também tutelou o direito à educação. Hoje, porém,
ele está previsto no art. 6º, inserido no Capítulo II – “Dos Direitos
Sociais”, do Título II – “Dos Direitos e Garantias Fundamentais” –
que traz um rol exemplificativo18 de direitos fundamentais de
segunda dimensão, tais como o direito à saúde, ao lazer, à moradia,
entre outros. 

A novidade da Constituição vigente é que tal direito, dada a
importância para o desenvolvimento humano, recebe tutela específi-
ca no Capítulo III – “Da Educação, da Cultura e do Desporto” –, do
Título VIII – “Da Ordem Social”. O Título VIII traz como disposição
geral da Ordem Social19 o disposto no art. 193,20 segundo o qual ela
está embasada no primado do trabalho, exatamente porque é por meio
do trabalho21 que o homem produz riqueza apta a permitir-lhe alcan-
çar a dignidade humana.

À evidência, o trabalho é tanto melhor desenvolvido e exercido
quanto mais instruída for a pessoa e, da mesma forma, a pouca ou
nenhuma instrução contribui para uma precária condição de vida,
embora, é claro, esta não seja seu único fator causal. 

Trabalho e educação estão, portanto, interligados e deles depen-
dem o bem-estar e a justiça social de toda a coletividade.

Dessa forma, o cumprimento do dispositivo constitucional do
art. 193 busca fazer com que a sociedade alcance a igualdade real
entre seus membros, observados, assim, os princípios da igualdade
e da universalidade, essenciais aos direitos de segunda dimensão.
Cristalina, portanto, a conclusão de Ranieri:

Temos aí a clara indicação do Estado Social, preocupado
com desigualdades materiais e com o estabelecimento de
condições para vencê-las, dentro da comunidade política,
com fim específico: o desenvolvimento nacional sustentável
(CF, art. 3º, II); com os seus consectários de justiça
distributiva.22
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No mesmo sentido, acerca do pleno desenvolvimento da pessoa
humana, Piaget realça que a educação deve garantir a todos “o pleno
desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição dos conhe-
cimentos, bem como dos valores morais que correspondam ao
exercício dessas funções, até a adaptação à vida social”.23

A concretização da igualdade real buscada pelo Estado Social e
do desenvolvimento digno da personalidade humana, em termos
educacionais, é balizada pelo art. 205, da Constituição, cujas carac-
terísticas serão objeto deste capítulo na sessão seguinte. 

CONCEITO DO DIREITO À EDUCAÇÃO

O conceito de educação nos é trazido por Garcia. Com efeito, ensina
a professora: “educação vem a significar o processo de desenvolvimen-
to da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano
em geral, visando à sua melhor integração individual e social”.24

A educação é mais do que a mera instrução. É um processo con-
tínuo de formação da pessoa, que começa pela família e o leva a
desenvolver aptidões para a vida em sociedade. Assim é que precei-
tua Machado Júnior:

A educação é um direito da personalidade, decorrente da simples
existência do ser humano, que tem início com o seu nascimento 
e apenas termina com a sua morte. Esse direito não se refere tão
somente a uma liberdade de aprendizagem (liberdade de
pensamento, de expressão e de acesso à informação), mas se
caracteriza como direito social, pois todos podem exigir do Estado
a criação de serviços públicos para atendê-lo, tendo características
de direito absoluto, intransmissível, irrenunciável e inextinguível.25

Daí porque temos garantida a educação pré-escolar e a educa-
ção continuada, a previsão para a igualdade de condições de acesso
e de permanência na escola, a gratuidade do ensino público dentre
outros direitos.

O direito à educação, como direito social, caracteriza-se, assim,
como um direito público subjetivo do homem “de acesso ao pro-
cesso da educação e do ensino, na relação educando e educador”,26

bem como o direito público subjetivo de exigir a prestação positi-
va do Estado e da família, na medida de suas responsabilidades. 
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O TITULAR DO DEVER EDUCACIONAL NO DIREITO BRASILEIRO: 
A IMPORTÂNCIA DO ESTADO E DA FAMÍLIA

No que tange ao papel que os entes representam perante a educa-
ção, temos que destacar o disposto no art. 205 da Constituição
Federal de 1988:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da famí-
lia, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Como se sabe, a todo direito corresponde um dever. Assim é
que a educação é um direito de todos, destacando-se, pois, sua
universalização. A responsabilidade por ela fica a cargo do Esta-
do – poderes públicos federal, estaduais, municipais e distr ital –
e da família. A sociedade traz também sua contr ibuição, como
colaboradora para que os objetivos – pleno desenvolvimento da
pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho –
sejam atingidos.

Quanto ao dever do Estado, ensina Afonso da Silva que ele deve
primeiramente 

aparelhar-se para fornecer, a todos, os serviços educacionais, isto
é, oferecer ensino, de acordo com os princípios estatuídos na
Constituição (art. 206); que ele tem que ampliar cada vez mais 
as possibilidades de que todos venham a exercer igualmente esse
direito. Em segundo lugar, que todas as normas da Constituição,
sobre educação e ensino, hão que ser interpretadas em função
daquela declaração [do art. 205] e no sentido de sua plena e
efetiva realização.27

Dessa forma, o dever de o Estado promover a educação concre-
tiza-se através do oferecimento de ensino fundamental obrigatório
e gratuito, inclusive para as pessoas que não tiveram a acesso à edu-
cação na idade28 apropriada; da progressiva universalização do
ensino médio e gratuito; do atendimento especializado das pessoas
portadoras de deficiências, de preferência, na rede regular de ensi-
no; da educação infantil em creches e pré-escolas, para crianças de
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até cinco anos de idade; do acesso aos níveis mais elevados do ensi-
no, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um; da oferta do ensino noturno regular, segundo as condições do
educando e do atendimento, ao educando, no ensino fundamen-
tal, através de programas suplementares de mater ial
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (art.
208, I a VIII. 

A família, por seu turno, tem um papel fundamental na questão
educacional, tanto que a ela são atribuídos, também, um direito e
um dever. O direito está em os pais poderem prioritariamente esco-
lher o gênero (o tipo) de educação que desejam dar a seus filhos. Já
o dever consiste na obrigação de assegurar-lhes a educação. Como
bem explica Maliska, “quanto ao gênero, os pais possuem a facul-
dade de optar; quanto à educação, não possuem margem de
discricionariedade, devem exercer o direito de educar”.29

Compete aos pais, portanto, o dever de zelar pela frequência de
seus filhos à escola (art. 208, § 3º); assegurar-lhes, com absoluta prio-
ridade, o direito à educação, evitando a negligência, a discriminação
ou a violência (art. 227); o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores (art. 229).

A colaboração da sociedade com a matéria educacional tem duas
implicações: a primeira consiste na possibilidade de ela fornecer o
ensino privado, e a segunda é trazida por Piaget, para quem o direi-
to à educação consiste no direito “que tem o indivíduo de se
desenvolver normalmente, em função das possibilidades de que dis-
põe, e a obrigação, para a sociedade, de transformar essas possibilidades
em realizações efetivas e úteis”.30 Isto é, o ser humano, sendo mem-
bro da coletividade, só consegue crescer e se desenvolver como
pessoa, através da educação, razão pela qual é papel da sociedade esta-
belecer mecanismos para que tal objetivo seja alcançado.

DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À LIBERDADE DE ENSINO

DIREITO À EDUCAÇÃO E À LIBERDADE DE ENSINO: 
DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS

Após a explanação dos aspectos gerais do direito à educação,
compete-nos, neste momento, primeiramente, estabelecer a dife-
rença existente entre educação e ensino.
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Como se viu, educação é processo contínuo de formação da pes-
soa, que começa na família e a leva a desenvolver aptidões para a vida
em sociedade. 

O ensino está inserto dentro do conceito de educação. Vem ele
da palavra latina “insignare” e significa distinguir. De acordo com
Almeida Melo:

O ensino é um dos elementos da educação, pois a criança, o
adolescente e o adulto podem aprender pela admiração, pela
imitação, pela lembrança retida do exemplo, sem o ensino, que se
considera ato intelectivo e voluntário de transmissão. O ensino é
um processo metódico e científico. Segue algum método e
destina-se a um saber organizado.31

No mesmo sentido, Adragão sustenta que o ensino consiste em:

uma qualificação do conceito de educação, acrescentando-lhe as
notas específicas da programação e tendencial institucionalização.
Exprime a transição de uma fase inicial, em que a educação era
uma tarefa exclusivamente familiar e pessoal, para uma fase em
que à escola são atribuídas importantes funções educativas.32

O ensino é, portanto, a educação institucionalizada, que se
aprende nas escolas através de um método científico. Daí resulta a
importância do professor em sala de aula: contribuir para a aprendi-
zagem do estudante. Para tanto, ele deve gozar da liberdade de ensinar.

Importante, pois, fazermos uma ressalva: a liberdade de ensino,
como já foi dito, apresenta-se como direito fundamental de primei-
ra dimensão, englobando o direito de ensinar (dos professores) e o
de aprender (dos alunos). 

Por outro lado, o direito à educação é típico direito fundamen-
tal social de segunda dimensão que, para a concretização de seus
objetivos – desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercí-
cio da cidadania e qualificação dela para o trabalho – requer a
atuação positiva do Estado, vale dizer, garantindo o ensino funda-
mental obrigatório e gratuito, garantindo a educação infantil em
creches e pré-escola, dentre outros deveres expressos no art. 208 da
Constituição de 1988, conforme já expusemos anteriormente. 
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Como ocorre a ligação entre tais direitos fundamentais? Além do
fato de o ensino fazer parte da educação, temos, ainda, um disposi-
tivo comum entre a liberdade e a educação. É que a liberdade é
essencial para o desenvolvimento da pessoa humana e, ao mesmo
tempo, tal desenvolvimento se alcança através da educação. Nesse
sentido, ensina Maliska que

a liberdade constitui um instrumento indispensável ao
desenvolvimento da pessoa como ser humano ou, em outras
palavras, ao desenvolvimento da pessoa em toda a sua extensão.
Tratando a educação do desenvolvimento da personalidade, outra não
pode ser a garantia da educação senão a liberdade para aprender,
ensinar e divulgar a arte e o saber (grifos do autor).33

Corroborando tal entendimento, prescreve Machado Júnior:

o estudo dos direitos da personalidade é essencial para chegar-
se aos direitos sociais, na qual a educação se insere, pois além
da proteção ao direito individual (direito de expressão, de
pensamento e à informação), toda pessoa tem o direito de
exigir uma atividade ou serviço público por parte do Estado
para efetivá-la.34

A liberdade de ensino, essencial para o desenvolvimento da per-
sonalidade humana, constitui no direito de o professor ensinar e de
o aluno aprender. É, pois, um direito do professor a liberdade de ensi-
nar, pesquisar, expressar seu pensamento, divulgar seu saber e sua arte. 

LIBERDADE DE ENSINAR: 
DIREITO FUNDAMENTAL DO PROFESSOR BRASILEIRO

Como já vimos a educação é um direito de todos. Em consequên-
cia, o único agente capaz de possibilitar que “todos” estudem é o
Estado. Além disso, o ensino ministrado por tal ente deverá ser obri-
gatório, gratuito e universal. Daí porque esse direito se qualifica
como um serviço público essencial e, por isso, só pode ser prestado
pelo próprio Estado.

Entretanto, como à sociedade é atribuído um papel de colabora-
ção na questão educativa, é possível à iniciativa privada desenvolver
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tal mister educacional, observando-se, para tanto, as normas gerais da
educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder
Público (art. 209, I e II, da Constituição Federal). Temos, então, no
Brasil, dois sistemas de ensino: o público e o privado. Sobre eles, lecio-
na Maliska que 

a distinção entre a esfera pública e a esfera privada, em
matéria de educação, é compreendida até certo ponto, pois
não se pode afastar o nítido caráter público que assumem as
atividades particulares no âmbito da educação. Daí também ser
lícito falar em esfera pública não estatal, compreendida como
aquela em que o particular assume um objetivo social do
Estado, colaborando, com ele, na realização das tarefas
prestacionais públicas.35,36

Do mecanismo adotado pela Constituição brasileira, uma
conclusão já pode ser tirada: ao Estado compete o dever primor-
dial de oferecer o ensino público, porém, o particular também
poderá fazê-lo, em regime de colaboração e desde que obedeça
às diretr izes estatais (por isso é que se fala em “esfera pública não
estatal”). 

Essas são as duas hipóteses taxativas da prestação do ensino. Não
se admite, pois, no direito pátrio, algo existente, por exemplo, nos
Estados Unidos, que é conhecido como “home schooling” (ou esco-
la em casa).

Por outro lado, para o bom desempenho da atividade do ensino,
seja público ou privado, a liberdade de transmissão do pensamento
e do conhecimento necessita ser assegurada ao professor, como seu
direito fundamental. Daí porque profere Afonso da Silva:

a Constituição a destacou, em relação ao exercício do
magistério, quando põe como um dos princípios do ensino 
a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber, dentro de uma visão pluralista de
ideias, de concepções pedagógicas e de instituições públicas e
privadas do ensino (art. 206, II e III). Trata-se do reconhecimento
de liberdade de uma classe de especialistas na comunicação do
conhecimento, que são os professores.37
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Isso quer dizer que os professores têm assegurado o direito de
expressar seus pensamentos e suas opiniões, sem serem censurados,
reprimidos ou até mesmo demitidos.

Dentre os direitos do professor podemos destacar a liberdade para a
escolha do método didático a ser adotado, a liberdade de expressar suas
opiniões sobre a matéria que leciona, seja, por exemplo, Matemática,
no ensino fundamental ou Direito Administrativo, na universidade,
bem como a liberdade de pensamento e de expressão, na escola ou
na universidade, sobre assuntos que não diretamente digam respeito
à disciplina que ministram, como a política ou a economia, sem que,
caso o façam, sejam, como se disse, repreendidos ou demitidos.

Evidentemente, tal liberdade encontra um limite quando é con-
frontada com outro direito fundamental. Assim é que, se um professor
escolhe um método de alfabetização que não é apropriado para as
crianças, em que pese estar se utilizando de sua liberdade de ensino,
tal liberdade será limitada pelas normas de proteção da criança.38

Outro limite, que serve, na verdade, de parâmetro para o exercí-
cio da liberdade acadêmica, que decorre de o Estado ser o principal
responsável pelo direito à educação, é a fixação, para o ensino funda-
mental, de “conteúdos mínimos” pelo Estado, em conformidade com
o art. 210, já que o objetivo é a formação básica comum.

CONCLUSÃO

O direito à educação e a liberdade de ensino constituem direitos
fundamentais imprescindíveis ao desenvolvimento da personali-
dade humana e são essenciais para que o homem possa trabalhar
com dignidade. 

A educação é um processo contínuo de desenvolvimento das capa-
cidades do homem a fim de inseri-lo na sociedade. Acompanha o
homem durante todo seu viver. Constitui-se, pois, em um direito
público subjetivo e, por tal razão, capacita o indivíduo (na verdade,
deve capacitar todos os homens) a exigir do Estado a prestação do
serviço público correspondente que, dada sua importância, torna-
se essencial.

Daí porque se pode afirmar que, sem educação o trabalho não
se concretiza e, consequentemente, a sociedade não evolui.  

Denota-se assim, a importância primordial que o Estado exerce no
mister educacional brasileiro. Assim como o trabalho deve ser garantido
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a toda coletividade, o mesmo tratamento é esperado para a educação.
É essa a razão pela qual o ensino público deve ser gratuito, universal
e obrigatório.

Às famílias, por sua vez, fica garantido o direito de, prioritariamen-
te, escolherem o tipo de educação que pretendem dar aos seus filhos,
sem a interferência do Estado, competindo-lhes, no entanto, a obri-
gação de assegurar-lhes a educação; já à sociedade compete a tarefa
de colaborar com o Estado, por exemplo, através do ensino privado.

O parâmetro constitucional e a função que cada ente – Estado,
família e sociedade – exercem na função educativa, por óbvio, refle-
tem na liberdade de ensino, que é entendido como a educação
institucionalizada, que se aprende nas escolas, através de um método
científico. Daí decorrem a responsabilidade e a importância do pro-
fessor na consecução do desenvolvimento da pessoa. É imprescindível,
pois, ser assegurada a liberdade de ensino do professor, garantindo-
se a ele direitos para bem exercer sua missão.

No Brasil, o professor tem assegurado seu direito constitucional
à liberdade de pensamento (art. 5º, IV) bem como de expressão e
de opinião (art. 5º, IX) sobre matérias outras que podem não dizer
respeito à disciplina que leciona, independentemente de exercer tal
função em uma escola da rede pública ou particular de ensino, sem
que com tal atitude venha a ser, como regra, sancionado ou demi-
tido. Evidentemente, a demissão em uma situação como essa enseja
a defesa do direito lesado perante o Poder Judiciário, em face da
garantia fundamental prescrita no inciso XXXV, do art. 5º, da Cons-
tituição Federal de 1988.

Inserem-se, também, como direitos do professor no exercício da
liberdade de ensino e, pois, da liberdade acadêmica, a escolha do
método de alfabetização apropriado para seus alunos, a liberdade
para as concepções pedagógicas e científicas, a escolha dos livros
didáticos a serem adotados na escola privada, o ministério de outro
assunto dentro de sua disciplina, além daqueles fixados no “conteú-
do mínimo” estabelecido pelo Estado, o oferecimento, se for escola
privada, de disciplinas eletivas ou optativas, também além do “con-
teúdo mínimo”, consoante, evidentemente, às normas gerais trazidas
pelo Poder Público.
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NOTAS

Ressalte-se que parcela da doutrina prefere a expressão dimensão1�

de direito à geração de direito. Os adeptos desta posição, da qual
partilhamos, criticando a terminologia “gerações de direitos”, esclarecem
que ela “pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma
geração por outra”, o que absolutamente não condiz com a realidade,
pois que os direitos fundamentais estão em constante processo de
ampliação. Entretanto, “a discordância reside essencialmente na esfera
terminológica, havendo, em princípio, consenso no que diz com o
conteúdo das respectivas dimensões “gerações” de direitos, já até se
cogitando de uma quarta dimensão”.  Para maiores detalhes, consultar
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 1998, p. 47. No mesmo sentido as palavras de
Paulo Bonavides, pela qual “o vocábulo “dimensão” substitui, com
vantagem lógica e qualitativa, o termo “geração”, caso esse último venha
a induzir apenas a sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade
dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade”
(BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo:
Malheiros, 1999, p. 525).

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais.2�

5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 31.

A liberdade dos modernos contrapõe-se à liberdade dos antigos.3�

Nessa última, a liberdade caracterizava-se pela participação do homem na
vida política de sua sociedade. Ele participava diretamente das decisões
políticas. Como ensina Jorge Miranda, “Para os antigos, a liberdade é, antes de
mais, participação na vida da Cidade; para os modernos, antes de mais, realização da
vida pessoal” (MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2. ed.
Coimbra: Coimbra Editores, 1993, p. 14).

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional.4�

34. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 301.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional.5�

34. ed. São Paulo: Saraiva, p. 302.

Com efeito, dispõe o art. 206, incisos II e III, da Constituição6�

Federal de 1988: “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: (...) II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas
de ensino”.
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SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São7�

Paulo: Malheiros, 2005, p. 256.

FAGUNDES, Tatiana Penharrubia. Ciência e tecnologia. Comunicação8�

social. Meio ambiente. Família. Criança, adolescente e idoso. Índios (arts. 218 a 232).
In: Sônia Yuriko Kanashiro Tanaka. (Coord.) Direito constitucional. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 195.

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas,9�

2009, p. 195.

A dignidade da pessoa humana constitui-se em fundamento do10�

Estado brasileiro, pelo qual dispõe o art. 1º, da Constituição Federal de
1988: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I) a soberania; II) a
cidadania; III) a dignidade da pessoa humana; IV) os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa e V) o pluralismo político”.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, op. cit., p. 50-51.11�

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Os Estados e o direito à educação na12�

Constituição de 1988 – Comentários acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. In: Alexandre de Moraes. (Coord.) Os 20 anos da Constituição da
República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, p. 185.

CAGGIANO, Monica Herman Salem. A educação. Direito13�

fundamental. In: Nina Beatriz  Stocco Ranieri. (Coord.) Sabine Righetti.
(Org.) Direito à educação. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2009, p. 23.

GARCIA HOZ, V. La libertad de Educación  y la educación para la14�

Libertad. In: Persona y Derecho, 6 (1979), p. 13ss. Apud ADRAGÃO, Paulo
Pulido. A liberdade de aprender e a liberdade das escolas particulares. Portugal:
Universidade Católica Editora, 1995, p. 27.

FAGUNDES, Tatiana Penharrubia, op. cit., p. 196.15�

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Proteção jurídica dos interesses16�

difusos. Estudos de Direito Público. São Paulo: Associação dos Advogados da
Prefeitura do Município de São Paulo, ano I, n. 2, p. 32 , jul/dez. 1982. 

A Constituição de 1934, influenciada pela Constituição alemã 17�

de Weimar, de 1919, previu, pela primeira vez, a proteção do direito 
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à educação no Título referente à “Ordem Econômica e Social”. Esse
critério é seguido por todas as demais Constituições, até a de 1967. 
É a partir da Constituição de 1934 que o Estado brasileiro passa, então,
a ser um Estado de Bem-Estar Social e requer, portanto, a intervenção
na consecução dos direitos sociais e econômicos ali tutelados. A
Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,
por sua vez, separou a ordem econômica da social e assim, temos, hoje,
o Título VII dedicado à Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a
192) e o Título VIII referente à Ordem Social (arts. 193 a 232), cada
qual com regramentos específicos; ambos, porém, visam a propiciar
justiça social a todos os membros da sociedade o que, nada mais é 
do que uma das características dos direitos sociais da segunda dimensão
de direitos fundamentais.

O rol do artigo 6º é meramente exemplificativo porque, existe a18�

possibilidade de novos direitos sociais serem incluídos na legislação pátria
por meio da adesão brasileira aos tratados internacionais de direitos humanos
(art. 5º, § 2º). Neste caso, as normas do tratado ingressarão como normas
constitucionais ou infraconstitucionais, consoante atendam ou não aos
dispositivos do § 3º do art. 5º do diploma constitucional.

Para maiores informações sobre a Ordem Social, ver: FAGUNDES,19�

Tatiana Penharrubia, op. cit., p. 197ss.

“Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e20�

como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”

A Constituição Federal de 1988 legitima somente o trabalho21�

desempenhado com dignidade humana e, por este motivo, estão excluídos do
primado do trabalho, base da Ordem Social brasileira, o trabalho forçado
(como o caso dos campos de concentração) e o trabalho escravo.

RANIERI, Nina Beatriz Stocco. Direito ao desenvolvimento e22�

direito à educação: relações de realização e tutela. Cadernos de Direito
Constitucional e Ciência Política, ano 2, n. 6, p. 128, . São Paulo,
jan./mar. 2004.

PIAGET, Jean. Para onde vai a educação? Trad. por Ivette Braga. Rio23�

de Janeiro: José Olympio Editora, 1973, p. 40. Apud MALISKA, Marcos
Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre, 2001, p. 157.

GARCIA, Maria. Educação, cultura e desporto (arts. 205 a 217). In:24�

TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro. (Coord.) Direito constitucional. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 181.
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MACHADO JÚNIOR, César Pereira da Silva. O direito à educação na25�

realidade brasileira. São Paulo: LTr, 2003, p. 103.

GARCIA, Maria. Educação, cultura e desporto (arts. 205 a 217). In:26�

TANAKA, Sônia Yuriko Kanashiro. (Coord.) Direito constitucional. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 187.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25ª ed.27�

São Paulo: Malheiros, 2005. p. 313.

Em reportagem da Revista Época foi noticiado que os alunos do28�

município de Cavalcante, no nordeste de Goiás, ficaram quatro anos sem
estudar por causa das omissões do Estado e do município quanto às
responsabilidades pelo ensino fundamental. É que faltava transporte público
escolar que os levassem até a escola mais próxima, localizada no povoado de
São Domingos, distante vinte quilômetros de suas casas. A matéria informa,
também, que tal município não tem energia elétrica e a água só existe das
7às 8 horas da manhã e após o município fornecer o transporte público
(graças a um abaixo-assinado dos pais, que ensejou uma ação do Ministério
Público), as aulas não podiam começar em face da ausência de professores.
Nas aulas (da rede pública estadual, embora o transporte seja municipal), as
crianças do povoado misturam-se a garotos e garotas quase adultos (um
deles com 20 anos de idade), que ficaram os quatro anos sem estudar.
Finalmente, o Ministério Público pretende, agora, ingressar com uma ação
para que o Estado indenize os estudantes por danos morais e materiais ou,
pelo menos, reponha as aulas que os alunos já perderam neste ano. Revista
Época. Editora Globo, n. 579, p. 64-66, 22 jun. 2009.  

MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição.29�

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 159.

PIAGET, Jean, op. cit., p. 158.30�

MELO, José Tarcízio de Almeida. Direito constitucional do Brasil. Belo31�

Horizonte: Del Rey, 2008, p. 1195.

ADRAGÃO, Paulo Pulido. A liberdade de aprender e a liberdade das32�

escolas particulares. Portugal: Universidade Católica Editora, 1995, p. 27.

MALISKA, Marcos Augusto, op. cit., p. 175.33�

MACHADO JÚNIOR, César Pereira da Silva, op. cit. p. 90.34�

MALISKA, Marcos Augusto, op. cit., p. 163.35�
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Tratando da educação como um direito de todos e um dever do36�

Estado, José Afonso da Silva assevera que “tal concepção importa, como já
assinalamos, em elevar a educação à categoria de serviço público essencial
que ao Poder Público impende possibilitar a todos, daí a preferência
constitucional pelo ensino público, pelo que a iniciativa privada, nesse
campo, embora livre, é, no entanto, meramente secundária e condicionada
(arts. 209 e 213)” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 838).

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed.37�

São Paulo: Malheiros, 2005, p. 256.

O exemplo é retirado do livro de Marcos Augusto Maliska. Afirma o38�

autor, “levante-se a hipótese de professora do ensino fundamental que utiliza
um método de alfabetização não apropriado para as crianças. Está ela
utilizando-se da liberdade de ensinar, ou seja, liberdade de transmitir o
conhecimento que, na hipótese, reveste-se de um método de alfabetização.
Por certo, ela terá seu direito de liberdade limitado pelas disposições acerca
da proteção da criança” (O direito à educação e a Constituição. Porto Alegra:
Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 178).
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