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EDITORIAL
É com satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 

Estácio de Sá apresenta o número 17 da revista acadêmica Juris Poiesis, referente 
ao ano de 2014. 

Este é o quarto número consecutivo em que a Juris Poiesis adota os critérios 
exigidos para o qualis B1 (CAPES). Agradecemos ao Conselho Editorial que 
diligentemente colaborou na avaliação e seleção dos trabalhos que compõem esta 
publicação. Registramos um obrigado especial ao professor Ronaldo Lucas da 
Silva, editor da Revista Brasileira de História Militar, que com expertise auxiliou na 
composição deste número da Revista.

A Juris Poiesis de número 17 inaugura o primeiro ano do novo período 
avaliativo quadrienal, nos termos das novas regras estabelecidas pela 68ª. Reunião 
do Conselho Superior da CAPES de dezembro de 2014. Assume assim a revista a 
missão de aprofundar o processo de consolidação do nível de excelência de nosso 
Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá, que 
com a nota 5, revela o reconhecimento do sucesso alcançado pelo Programa.

Pretendemos que novos caminhos sejam trilhados, em breve, pela Juris 
Poiesis, a partir da forma eletrônica, somando-se aos desafios que o PPGD/UNESA 
tem de enfrentar em conformidade com a responsabilidade advinda da avaliação da 
CAPES e de novas conquistas. 

Nosso sucesso é partilhado entre os docentes do Programa, bem como os 
alunos, e colaboradores externos e se encontra parcialmente retratado nesta edição. 

A Revista continua sendo disponibilizada em PDF na página do PPGD/UNESA.

Rafael Mario Iorio Filho – Editor Científico
Eduardo Manuel Val e Fernanda Duarte – Editores Executivos





 A dignidade humana, a proteção da imagem e os bancos de 
dados de proteção ao crédito: uma contribuição kantiana 

para a tutela da pessoa humana nas práticas comerciais

Human dignity, image protection and databases 
credit protection: a kantian contribution to the 
protection of human person in trade practices

Bruno Miola da Silva1

______________________________________________________________________

RESUMo

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a pessoa humana 
deve ser tutelada pelo Poder Judiciário quando esteja diante de uma possível 
prática comercial abusiva, especificamente pelos bancos de dados de proteção 
ao crédito. Para tanto, buscou-se fundamento na doutrina da dignidade da pessoa 
humana kantiana e dos direito da personalidade. Trata-se de um estudo em que 
se busca fundamento para uma melhor tutela da pessoa humana, sua valorização 
e dignificação enquanto fim em si mesma e não como meio (coisa) nas práticas 
comerciais.

PAlAVRAS-CHAVE

Dignidade humana; Direitos da personalidade; Kant; Consumidor.

ABSTRACT

This work has the objective to demonstrate how human person must be 
protected by judicial power when facing a possible abusive business practice, 
specifically the databases of credit protection. For such, we sought to basis to the 
Kant´s doctrine of human dignity and the rights of personality. This is a study which 
seeks basis for better protection of the human person, their value and dignity as an 
end in itself and not as means (a thing-in-itself) in trade practices.

1 Professor na Faculdade Guanambi-BA. Doutorando em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio 
de Sá, Mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino (ITE/Bauru-SP), especialista em Direito 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas/SP. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de 
Bauru/ITE.
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KEywoRDS

Human dignity; Rigths of personality; Kant; Consumer.

InTRoDUção

O presente trabalho tem como finalidade analisar a contribuição filosófica de 
Immanuel Kant para o direito através de sua concepção de dignidade da pessoa 
humana, concepção esta que irá de encontro o respeito aos direitos da personalidade 
e as práticas comerciais cotidianas, em especial a utilização dos bancos de dados de 
proteção ao crédito.

Neste trabalho serão abordados aspectos filosóficos que podem substanciar 
de maneira mais correta e profunda a tutela da pessoa humana quando estejam 
envolvidos interesses totalmente opostos, que no caso será a tutela da pessoa 
humana, representada por um dos atributos de sua personalidade, a imagem, em 
face de uma coisa, um crédito, um suposto direito de crédito.

O trabalho de pesquisa está divido em 4 capítulos, sendo que no primeiro 
encontra-se sua essência teórica baseada nas obras “Fundamentação da metafísica 
dos costumes” e “A metafísica dos costumes”, ambas de Immanuel Kant, donde 
se extrairá os argumentos filosóficos necessários para o fim almejado na tutela da 
pessoa humana sobre o tema proposto.

No segundo capítulo serão abordados temas sobre os direitos da personalidade, 
mais especificamente o direito à imagem, trazendo uma análise teórica-constitucional 
sobre o tema, como decorrência do capítulo anterior.

No capítulo seguinte daremos tratamento aos bancos de dados de proteção 
ao crédito, trazendo conceitos para que seja possível uma melhor análise desta 
ferramenta e sua legitimidade nas práticas comerciais.

No quarto capítulo serão enfatizadas as práticas comerciais utilizadas pelos 
detentores do capital (bancos, operadoras de cartão de crédito, empresas de 
telefonia etc), práticas consideradas abusivas e como o Poder Judiciário reage 
para tutelar o direito da personalidade violado e consequentemente a dignidade da 
pessoa humana, tentando demonstrar num mundo onde tudo se torna coisa, crédito, 
dinheiro e número, poderá ser constatado que há uma tendência em tutelar a coisa 
(o crédito) em face da pessoa.

Para tal fim, a pesquisa se realizou no método bibliográfico qualitativo, tendo 
como fontes a constituição federal, legislação brasileira, doutrina e sítios oficiais, 
tendo como objetivo demonstrar e constatar a reificação do ser humano nas práticas 
comerciais, o que não concordamos. 
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KAnT E A DIGnIDADE HUMAnA

Em nosso cotidiano, em especial nas práticas comerciais, filosofia parece ficar 
distante desta realidade. No entanto, esta distância é menor do que se parece, pois 
nunca podemos esquecer que estamos tratando de pessoas, ainda que o objeto que 
se busca tutelar seja um bem, uma coisa, mas que sempre terá uma pessoa humana 
como possuidora deste direito ou a própria pessoa em si e os direitos decorrentes de 
sua personalidade.

Immanuel Kant, que chegou a ser colocado em xeque por autores como Hanna 
Arendt e Schopenhauer quanto a sua contribuição para o Direito, tem hoje sua 
importância reconhecida como instrumento teórico necessário para a consistência 
teórica e prática do estado democrático de direito2. 

Isto porque o fundamento moral construído por Kant como sustentáculo 
do estado democrático de direito que prima pela liberdade, hoje pode ser 
considerada tolhida por este próprio Estado que por motivos egoísticos (guerras 
para conquista de novas “riquezas) ou por sustentar um sistema liberal predador 
de produção em que fica evidente a utilização do homem como meio e não como 
um fim em si mesmo. 

Neste sentido, Vicente de Paulo Barreto faz uma análise da contribuição de 
Kant para o direito, elencando inúmeras obras deste autor que se referenciava ao 
tema, em especial “Lições sobre Ética”, “A ideia de uma história universal de um 
ponto de vista comospolita”, “A doutrina do direito”, “Crítica da faculdade de 
julgar”, dentre outras, mas que foi na “Metafísica dos Costumes” na sua Primeira 
Parte, intitulada “Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito”, que 
considera como “texto básico para que se possa compreender a filosofia do direito 
e política kantiana”3.

Especificamente, traz uma reflexão sobre a contribuição de Kant para o 
estado democrático de direito, caracterizando-se “pela ênfase na necessária 
complementariedade entre a moral e o direito, como condição de institucionalização 
de dessa forma de regime político”4, e corroborando com o intuito deste trabalho, 
na construção de uma sociedade mais justa entre as pessoas, ainda que relacionada 
com práticas comerciais que de primeira vista não afetam a vida digna das pessoas, 
afirma que:

A leitura das constituições do estado democrático de direito torna-se, assim, 
necessariamente diferenciada em virtude da fonte moral de onde nasce o 
sistema político-institucional e jurídico. A Constituição por ter uma fonte 
moral, pois é fruto da manifestação da vontade de agentes morais autônomos, 
estabelece limites ao arbítrio e à desigualdade social5.

2 BARRETTO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. 2 ed. rev. e ampl. Porto Algre: Livraria do 
advogado, 2013, p. 44-45.

3 Ibidem, p. 45.
4 Ibidem, p. 41.
5 Ibidem, p. 41.
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Neste sentido, e diante do que se pode discorrer neste pequeno trabalho, onde 
estaria a efetiva contribuição de kant para este estado democrático de direito, ou 
seja, um estado em que se limitasse o arbítrio e a desigualdade social?

Kant nasceu em 1724, na cidade de Königsberg, atual Kaliningrado, 
Alemanha, e faleceu em 1804. Por óbvio suas obras são desta quadra histórica, 
época da revolução industrial, revolução francesa, Constituições liberais, enfim, 
o Estado Liberal, em que tinha como característica a proteção da “propriedade, 
espinha dorsal da sociedade liberal, que junto com o contrato e a família constituíam 
os três pilares institucionais da sociedade liberal burquesa”6 Neste ideal de um 
estado liberal, nasce um novo paradigma, qual seja a liberdade aprisionadora, pois 
num ideal de que todos são livres, a prática nos mostrou não ser esta a realidade. A 
realidade é (foi) a dominação pelos proprietários dos não proprietários.

Com a nova fase estatal, especialmente marcada pela industrialização, 
desenvolvimento tecnológico e urbanização não sistematizada, acabou por gerar 
grandes desigualdades sociais e o cometimento de abusos por parte dos detentores 
do capital, justamente o oposto do ideal kantiano que se firmava com elementos da 
razão e não do empirismo.

Kant situa-se, assim, em vertente contrária às correntes filosóficas da época, 
como o utilitarismo e o pragmatismo, não somente porque, para ele, ambas 
seriam uma variante do empirismo, e, portanto, privilegiaram o espaço da 
empiria, e não o da razão. Isto porque as investigações de ambas as correntes 
do pensamento ficariam prisioneiras de tentativas de adaptar-se aos meandros 
da experiência concreta, sempre contingente, faltando as bases racionais 
puras, que, para Kant, seriam as únicas capazes de sedimentar o conhecimento 
filosófico e assegurar uma leitura crítica da realidade jurídica7. 

O utilitarismo é o “conjunto de teorias (morais, jurídicas, políticas, sociais e 
econômicas) que, em geral, advoga que nada, entre os seres humanos, é (ou pode 
ser) mais desejado em si mesmo do que o próprio prazer8” e teve Jeremy Bentham 
como seu grande expoente na área do Direito, tendo como objetivos perseguir a 
conciliação de dois objetivos:

Por um lado, analisar rigorosamente o arcabouço jurídico existente, visando a 
apreender, por assim dizer, o quantum de satisfação o aparato legal era capaz 
de prover (observe-se que Bentham viveu na tradicional Inglaterra, sob o 
forte impacto das revoluções americana e francesa). Por outro, atender às 
demandas emergentes da sociedade, principalmente por parte da próspera 
classe média comercial e industrial9. 

6 Ibidem, p. 65.
7 Ibidem, p. 44.
8 FIGUEIREDO, Eurico de Lima. Utilitarismo. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord). Dicionário de filosofia do direito. 

São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 844.
9 Idem, p. 845.
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O pragmatismo tem sua origem no Clube Metafísico fundado por Charles 
Sanders Peirce, nos EUA, no início do século XX, e “tinha como eixo principal 
a tentativa de construir uma filosofia sem fundamentos ontológicos a priori, livre, 
portanto, da metafísica, enquanto seu pilar central”, sendo o pragmatismo uma 
“perspectiva moral prescritiva que buscava, no uso da razão prática, soluções 
adequadas ao contexto e as consequências desejadas”10. 

Nesta contramão de outros postulados filosóficos, Kant elabora os imperativos, 
máximas da ação humana fundados na razão, e que em suas palavras:

Apenas um ser racional possui a faculdade de agir segundo a representação 
das leis, isto é, segundo princípios, ou por outras palavras, só ele possui uma 
vontade. E, uma vez que, para das leis derivar as ações, é necessária a razão, 
a vontade outra coisa não é senão a razão prática. Quando num ser, a razão 
determina infalivelmente a vontade, as ações deste ser que são reconhecidas 
objetivamente necessárias, são necessárias também objetivamente; quer dizer 
então que a vontade é uma faculdade de escolher somente aquilo que a razão, 
independente de toda inclinação, reconhece como praticamente necessário, 
isto é, como bom11. 

Este agir com a razão parte de noção de princípios a priori, ou seja, “elementos 
a priori do conhecimento (intuições, categorias e princípios) revelam-se como 
tais pelo seu caráter de necessidade rigorosa e de validade universal” ou também 
“princípios de uma razão jurídica-prática pura, não empírica, que justificarão 
racionalmente os limites ao exercício da vontade soberana, como encontrada nos 
regimes absolutistas do século XVIII12.

A representação de um princípio objetivo, na medida em que coage a 
vontade, denomina-se mandamento (da razão), e a fórmula do mandamento chama-
se imperativo. Declaram eles (os imperativos), que seria bom fazer tal coisa ou 
abster-se dela, mas declararam-no a uma vontade que nem sempre faz uma coisa, 
porque lhe é apresentada como boa a ser feita. Portanto, praticamente é bom o que 
determina a vontade por meio de representações da razão, isto é, não em virtude de 
causas subjetivas, mas objetivamente, quer dizer, por meio de princípios que são 
válidos para todo ser racional13. 

Neste sentido é criado o que Kant denomina de imperativo categórico, 
diferenciando-os do hipotético, sendo aquele o que representa uma ação 
necessária por si mesma, sem relação com qualquer outro fundamento, ou seja, 
objetivamente necessária, e o hipotético como meio para algum fim, para outra 
coisa que se pretende.

10 EISENBERG, José. Pragmatismo jurídico. In: BARRETTO, Vicente de Paulo (Coord). Dicionário de filosofia do direito. 
São Leopoldo: Editora Unisinos, 2009, p. 662.

11 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. Antonio Pinto de Carvalho. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964, p. 17.

12 BARRETO, op. cit., p. 43-44.
13 KANT, op. cit. p. 17.
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Dado que toda lei prática representa uma ação possível como boa é, 
conseguintemente, como necessária para um sujeito capaz de ser determinado 
praticamente pela razão, todos os imperativos são fórmulas, pelas quais é 
determinada a ação que, segundo os princípios de uma vontade de qualquer 
modo boa, é necessária. Ora, quando a ação não é boa senão como meio 
para obter alguma outra coisa, o imperativo é hipotético; mas, quando a ação 
é representada como boa em si, e portanto como necessária numa vontade 
conforme em si mesma a razão considerada como princípio do querer, então 
o imperativo é categórico14.

Estes imperativos foram formulados por Kant da seguinte forma:

1º - “Procede apenas segundo aquela máxima, em virtude da qual podes 
querer ao mesmo tempo que ela se torne lei universal”15.
2º - “Procede como se a máxima de tua ação devesse ser erigida, por tua 
vontade, em LEI UNIVERSAL DA NATUREZA”16.
3 – “Procede de maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como 
na pessoa de todos os outros, sempre ao mesmo tempo como fim, e nunca 
como puro meio”17.

Esta ideia de lei universal ou legislação universal reflete o ideal de moralidade 
que as pessoas devem agir por dever segunda uma legislação criada por meio de 
sua vontade, o que Kant denomina como princípio da autonomia da vontade, ou 
seja, lei elaborada pela própria vontade, em oposição a qualquer outro princípio que 
ele denomina como heteronímia (ou heterônoma), ou seja, determina por razões 
diversas à vontade do agente.

Nesta concepção de legislação universal da qual o fundador é todo ser racional, 
Kant conduz-nos a uma ideia de um reino dos fins, uma união de seres racionais 
por leis comuns, abstraindo-se das diferenças pessoais existentes entre eles, reino 
possível segundo os imperativos anteriormente enunciados. 

Estes seres racionais, pessoas, estão todos sujeitos a este lei universal, o que 
para Kant implica que “cada um deles nunca deve tratar-se a si e aos outros como 
puros meios, mas sempre e simultaneamente como fim em si”18.

Neste ponto Kant trata de um termo muito caro para os operadores do direito, 
que é o termo dignidade, tão utilizado para citar expressões como o “princípio da 
dignidade da pessoa humana”, mas que pouco se sabe sobre seu fundamento. Kant 
ressalta que devemos proceder não por qualquer outro motivo ou vantagem, mas por 
uma vontade guiada pela ideia da dignidade de um ser racional que deve obedecer a 
nenhuma lei que não seja instituída por ele mesmo.

14  Idem, p. 18.
15  Ibidem, p. 23.
16  Ibidem, p. 23.
17  Ibidem, p. 28.
18  Ibidem, p. 31.
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Isto leva ao conceito de dignidade da pessoa humana, que deve ser sempre tratada 
e ter como fim a pessoa em si mesma, que nas palavras de Kant é assim apresentado:

No reino dos fins tudo tem um PREÇO ou uma DIGNIDADE. Uma coisa 
que tem um preço pode ser substituída por qualquer outra coisa equivalente; 
pelo contrário, o que está acima de todo o preço e, por conseguinte, o que não 
admite equivalente, é o que tem uma dignidade19.

Ainda, mais incisivamente, e justamente por Kant trabalhar com a ideia de 
moralidade, de agentes morais, somente a moralidade é capaz de fazer que um ser 
racional seja um fim em si mesmo “pois só mediante ela é possível ser um membro 
legislador no reino dos fins. Pelo que, a moralidade, bem como a humanidade, 
enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisa que possuem dignidade”20. 

Nas palavras de Barreto, “a ausência de moralidade implica que cada uma aja segundo 
suas próprias inclinações”, ou seja, “segundo leis que não podem ser universalizáveis” “e, 
por isso, a lei moral é a única lei que o homem pode produzi para si mesmo”21, o que nos 
remete à autonomia da vontade, ou simplesmente autonomia, que para Kant:

De fato, nenhuma coisa possui valor, a não ser o valor que lhe é assinado 
pela lei. Mas a própria legislação, que determina todos os valores, deve 
ter, justamente por isso, uma dignidade, isto é, um valor incondicionado, 
incomparável, para o qual só o respeito fornece a expressão conveniente da 
estima que todo ser racional lhe deve tributar. A autonomia é, pois, o princípio 
da dignidade da natureza humana, bem como de toda natureza racional22.

 Em outro de seus textos, a Doutrina da Virtude, contido em “A Metafísica dos 
Costumes”, onde Kant trabalha a Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude,  
e que nesta ele se coloca da seguinte forma quanto à dignidade humana:

No sistema da natureza, um ser humano (homo phaenomenon, animal 
rationale) é um ser de diminuta importância e partilha com o resto dos 
animais, como produto da terra, de um valor ordinário (pretium vulgare)...
Mas um ser humano considerado como uma pessoa, isto é, como o sujeito 
de uma razão moralmente prática, é guindado acima de qualquer preço, pois 
como pessoa (homo noumenon), não é para ser valorado meramente como um 
meio para o fim de outros ou mesmo para seus próprios fins, mas como um 
fim em si mesmo, isto é, ele possui uma dignidade (um valor interno absoluto) 
através do qual cobra respeito por si mesmo de todos os outros seres racionais 
do mundo. Pode avaliar a si mesmo conjuntamente a todos os outros seres 
desta espécie e valorar-se em pé de igualdade com eles23. 

19 Ibidem, p. 32.
20 Ibidem, p. 32.
21 BARRETO, op. cit., p. 54.
22 KANT, op. cit., p. 33.
23 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. A Doutrina do Direito e a Doutrina da Virtude. Trad. Edson Bini. Bauru: 

EDIPRO, 2003, 120.
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Disto que foi exposto até agora, pode se extrair o núcleo da ideia kantiana 
da dignidade humana, sendo propriamente uma conceituação filosófica, concepção 
essa moderna “que irá assegurar a transição lógico-conceitual entre o patamar 
da reflexão racional e o espaço da empiria jurídico-constitucional, processo esse 
essencial para a própria leitura do texto constitucional”24. 

Esta transição lógico-conceitual para a empiria constitucional já se mostra bem 
evidente, conforme se denota do comentário ao artigo 1º, inciso III, da Constituição 
Federal de 1988, em que Sarlet afirma que Kant:

Construiu uma noção de dignidade fundada na autonomia da vontade e na 
ideia de que o homem é um fim em si mesmo, não podendo jamais ser tratado 
como mero objeto, teorização que influenciou profundamente o pensamento 
subsequente, mas também deitou raízes no constitucionalismo contemporâneo25.

 “O conteúdo do princípio da dignidade humana pode desdobrar-se em duas 
máximas: não tratar a pessoa humana como simples meio e assegurar as necessidades 
vitais da pessoa humana”, sendo que analisando a primeira máxima impede que se 
utilize a pessoa como meio da vontade alheia, impedindo, “portanto, que se reifique 
o ser humano, utilizando-o como uma coisa inteiramente sujeita a um fim que não 
seja ele mesmo”, ou seja, não tratando como uma coisa (animal ou objeto) que tem 
preço e sim com dignidade, e sob o aspecto da segunda máxima, exige-se “que não 
se trate o ser humano como espírito puro. A pessoa é um ser encarnado em um corpo 
com necessidades, que necessitam serem atendidas para livrá-la da sujeição e da 
degradação”, incluídas aqui, dentre outras, a integridade física e mental26. 

Assim, como se constata do que foi exposto até aqui, a pessoa está acima de 
qualquer preço e deve ser trata da melhor forma que possa dignificá-la e tendo em 
mente que quando falamos da pessoa estamos também nos referindo, como já dito, 
à sua integridade física e mental, considerando então seus atributos pessoais ou, 
melhor dizendo, atributos que decorrem de sua existência como pessoa, ou seja, os 
denominados atributos ou direitos da personalidade, como o nome, honra, imagem, 
a intimidade e a vida privada, que serão trabalhados a seguir.

oS DIREIToS DA PERSonAlIDADE E 
SUA TUTElA ConSTITUCIonAl

Primeiramente, cumpre-nos tecer algumas considerações quanto ao conceito 
de imagem que trataremos neste trabalho.

O inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal diz que são invioláveis a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Pela leitura do texto, verifica-se que o 
constituinte tratou de forma autônoma os direitos da personalidade ali constantes.

24 BARRETO, op. cit, 74.
25 SARLET, Ingo Wolfang. Comentário ao artigo 1º, inciso III. In: CANOTILHO, J.J Gomes; MENES, Gilmar F; STRECK, 

Lenio L; _____(Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 120.
26 BARRETO, op. cit., p. 74-75.
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Já, o conceito de imagem e o desenvolvimento de seu estudo como um bem para 
o Direito, oportunizado pelo desenvolvimento tecnológico de captação e reprodução 
de imagem desde o século XIX, como o invento da fotografia em 1929 pelo químico 
francês Niceforo Niepce, sendo um meio instantâneo de captação da imagem e que, 
devido a esta instantaneidade, não necessariamente depende do consentimento da 
pessoa fotografada, diferentemente de outros meios de captação e reprodução da 
imagem, como a pintura, que nos trás a ideia do consentimento, mesmo que tácito, 
devido ao período de exposição necessário para feitura de seu retrato.

No Brasil, um dos primeiros e mais relevantes estudos sobre o direito à imagem 
foi o realizado por Walter Moraes que a conceituou como “toda expressão formal e 
sensível da personalidade de um homem é imagem para o direito27”.

Como ainda não havia previsão constitucional expressa sobre a proteção da 
imagem até o advento da Constituição de 1988, sua conceituação se baseava em 
doutrinadores civilistas, como o autor supracitado.

Com o advento da vigente Constituição, mais precisamente em seu artigo 5º, 
incisos V, X e XXVIII, “a”28, houve expressa proteção da imagem, ensejando, por 
consequência, estudos mais aprofundados sobre o tema, tendo Luiz Alberto David 
Araujo trazido novos conceitos sobre a temática, subdividindo-a em imagem-retrato 
e a imagem atributo.

Esta dualidade de conceitos de imagens foi elabora pelo citado doutrinador 
que, com o advento da Constituição de 88, em seu livro A proteção constitucional 
da própria imagem, obra consagrada sobre o tema, expondo que:

O trabalho identifica duas espécies de imagem, protegidas constitucionalmente, 
trabalhando com cada uma das espécies. Há uma imagem-retrato, decorrente 
da identidade física do indivíduo, e uma outra imagem, de caráter mais 
moderno, distinta da honra, como se verá durante o trabalho, que envolve o 
indivíduo dentro de suas relações sociais. Chamaremos essa segunda espécie 
de imagem-atributo, situação que poderá ser aplicada às pessoas jurídicas29.

Evoluindo o conceito de imagem, esta não reside apenas no campo visual de 
questões físicas, mas, também, naquilo que exteriorizamos na sociedade, nosso 
modo de nos apresentarmos e o modo pelo qual queremos que outras pessoas nos 
vejam, situações essas que dizem respeito aos nossos atributos30.

27 MORAES, Walter. Direito à própria imagem. Revista dos Tribunais. v.443, ano 61, set. 1972, p. 64-65.
28 Art.5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
 (...)
 V – é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou à imagem;
 X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
 (...)
 XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
 a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 

atividades desportivas;”
29 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey. 1996, p. 17-18.
30 Atributo: 1 Aquilo que é próprio ou peculiar de alguém ou de alguma coisa. 2 Condição, propriedade, qualidade. 3 Sinal 
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Araujo conceitua a imagem-atributo como o “conjunto de característicos sociais 
do indivíduo ou de determinada pessoa jurídica que o caracteriza socialmente”31, e 
ainda que:

A imagem-atributo é consequência da vida em sociedade. O homem 
moderno, quer em seu ambiente familiar, profissional ou mesmo em suas 
relações de lazer, tende a ser visto de determinada forma pela sociedade 
que o cerca. Muitas pessoas não fazem questão de serem consideradas 
relaxadas, meticulosas, organizadas, estudiosas, pontuais ou impontuais. 
São característicos que acompanham determinada pessoa em seu conceito 
social. [...]. A imagem tem novo conceito, decorrente do desenvolvimento das 
relações coais. O profissional tem sua imagem. O chefe de família tem uma 
imagem que, como é evidente, não se confunde com a imagem-retrato. Pode 
estar havendo violação da imagem profissional de um médico, sem que, em 
absoluto, haja qualquer violação à sua imagem-retrato32.

Seria então o retrato moral do individuo, empresa ou produto, aquilo que se 
exterioriza na sociedade e a imagem pela qual quer ser visto pela sociedade.

Principalmente com a invenção do rádio, em seguida da televisão e, 
posteriormente, de meios cada vez mais rápidos de comunicação, como a internet, 
hoje voz, imagens e dados são divulgados quase que instantaneamente e, não raras 
vezes, de forma inescrupulosa e desprovida de mínima ligação com a realidade, 
podendo-se citar como exemplo.

E exemplos do quanto acima salientado não faltam, infelizmente, bastando, 
para tanto, rememorarem-se as matérias envolvendo os proprietários da Escola-
Base, em São Paulo, mais precisamente em março de 1994, onde foi provada a 
falsidade da acusação; uma entrevista exibida no programa “Domingo Legal”, do 
SBT, com dois supostos membros da facção criminosa PCC, fazendo ameaças a 
diversas personalidades; o episódio do badalado “Bar Bodega”, também em São 
Paulo, entre muitos outros.

Os meios de comunicação de massa, mesmo exercendo sua atividade sob o 
regime de concessão, por estarem cada vez mais preocupados em auferir maior 
faturamento, entram em nossos lares com sensacionalismos e distorcem, de forma 
brutal, a imagem de determinada pessoa, empresa ou produto, desrespeitando, 
frontalmente, o previsto no art. 221 da Constituição Federal33.

Porém, cremos que hoje em dia não sejam apenas os meios de comunicação 
tradicionalmente conhecidos (rádio e televisão) que podem violar a imagem 

distintivo; símbolo: A coroa e o cetro são os atributos da realeza. Conforme Michaelis <http://michaelis.uol.com.br/
moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-Portugues&palavra=atributo>. Acessado em 04/07/2014.

31 Ibidem, p. 88.
32 Ibidem, p. 31.
33 Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
	 I	-	preferência	a	finalidades	educativas,	artísticas,	culturais	e	informativas;
 II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
 III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
 IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família
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de alguém, mas qualquer outro meio de informações pessoais, como a internet, 
pois é sabido que seus sítios guardam diversos tipos de dados e os transmitem, 
aleatoriamente, à sociedade; aliás, não só transmitem, como comercializam, obtendo 
lucro sobre dados alheios.

A imagem que queremos ver protegida é a imagem-atributo, pois não raras 
vezes ela é maculada por meios de comunicação que, ao registrarem dados que 
são acessados por qualquer interessado, violam a privacidade, a imagem e o sigilo 
das informações afetas ao consumidor, destruindo, por um dado equivocado, sua 
imagem honesta, de bom pagador, de cumpridor de suas obrigações, o que se 
cumpria a todo custo evitar.

Segundo explicação de Oliveira Junior:

Pode-se extrair do conceito desenvolvido anteriormente que a imagem, 
analisada por seu aspecto mais comum, é representação visual ou sonora da 
pessoa, todavia, não se descarta, de outro lado, que também seja imagem 
aquele conjunto de qualidades ou características do indivíduo que o 
distinguem, no meio social, das demais pessoas.
Dessa noção é que se chega à distinção entre imagem-retrato e imagem-
atributo, respectivamente.
[...]
A imagem-retrato é aquela que reflete as características físicas, estéticas 
ou fisionômicas do indivíduo, independentemente do papel social por ele 
desempenhado, i.e., de sua posição profissional ou social na comunidade.
Já o conceito de imagem-atributo depende do papel social desempenhado 
pelo indivíduo no meio em que desenvolve suas atividades profissionais, 
familiares, comerciais, econômicas, enfim, sociais. No dizer de Rizzatto 
Nunes, trata-se da imagem do chefe de família, do artista, do jurista, do 
jogador de futebol, do líder religioso, do presidente da República.
Vale dizer que a imagem-atributo é, portanto, o conjunto das características 
que o indivíduo demonstra no exercício de seu papel social. Ela se compõe 
dos atributos que o indivíduo reúne durante e por ocasião das atividades que 
desenvolve no meio social ou, ainda, se forma de acordo e como consequência 
daqueles atos que o indivíduo pratica durante sua vida no meio social de sua 
convivência, em sua comunidade. Se pratica atos bons, boa será sua imagem-
atributo. Se pratica maus atos, má será sua imagem-atributo34.

Por mais que o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal assegure “o 
direito a indenização pelo dano material ou dano material sofrido”, este não é o ideal 
de proteção da vida privada e da imagem, devendo ser evitado o dano, pois muitas 
vezes a reparação não será adequada ou será inócua.

Constate-se que este direito ínsito à dignidade da pessoa deve ser elevado 
ao mais alto grau de proteção pelo Estado, a fim de se evitar danos irremediáveis 
ao indivíduo.

34 OLIVEIRA JUNIOR, Artur Martinho de. Danos morais e à imagem. São Paulo: Lex Editora. 2007, p. 48-49.
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É uma tutela que, quando colocada à frente do magistrado, deve levar em 
consideração que o bem juridicamente tutelado que está em risco é um dos direitos 
inatos da personalidade humana, analisando o caso com extrema prudência.

Adriano De Cupis leciona que:

a necessidade de proteger a pessoa contra a arbitrária difusão de sua 
imagem, deriva de uma exigência individualista, segundo a qual a pessoa 
deve ser árbitro de consentir ou não na reprodução de suas próprias feições: 
o sentido cuidadoso da própria individualidade cria uma exigência de 
prudência, de reserva35.

Robert Alexy (2008, p. 529), contribuindo na construção de nosso raciocínio 
no sentido de que o juiz, na apreciação de pedido de tutela jurisdicional que 
envolva a tutela de direitos fundamentais em face de supostos direitos positivados 
pelo direito privado, “o efeito irradiador deve fundamentar o dever de levar em 
consideração a influencia dos direitos fundamentais nas normas de direito privado, 
quando de sua interpretação”36.

Dizemos isto, pois, muitas são as decisões negativas de liminares sob o 
fundamento de que o credor tem o direito de “negativar” o devedor. Mas, se a 
parte interessada arguir que o direito daquele suposto credor não é legítimo e que 
o exercício ilegal desse direito violará seu direito fundamental à inviolabilidade da 
vida privada e da imagem, entendemos que estes devam prevalecer. 

Denota-se que sendo o direito à inviolabilidade da vida privada, da imagem, 
atributos da personalidade humana, e alçado como um dos direitos fundamentais 
entalhados em nossa Constituição, há de ser maximizada sua proteção em seu maior 
grau, utilizando-se o magistrado das normas constitucionais que lhe dão guarida e 
da fundamentação kantiana aqui apresentada para evitar lesão a este bem de lídima 
importância numa sociedade capitalista em que os direitos da personalidade estão 
se esvaindo em face de interesses de grandes grupos econômicos, ferindo o maior 
ditame constitucional, que é a da dignidade da pessoa humana, fundamento do estado 
democrático de direito, podendo ser considerado um direito não patrimonial, que 
nas palavras de De Cupis deve-se “notar a prevalência de um direito não patrimonial 
sobre um direito patrimonial, - o que é compreensível tratando-se, como sabemos, 
de um direito essencial”37.

Isto significa que, como foi ressaltado no capítulo anterior, estamos tratando 
de direitos decorrentes da pessoa humana, direitos inatos à sua existência, que 
exteriorizam a sua condição de ser no mundo e que por isto deve-se utilizar o 
conceito de dignidade humana para proteger os direitos aqui versados.

35  CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004, p. 140.
36  ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 529.
37  DE CUPIS, op. cit., p 143.
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oS BAnCoS DE DADoS DE PRoTEção Ao CRéDITo

Os bancos de dados de proteção ao crédito surgiram como ferramenta para que 
comerciantes que pretendessem conceder empréstimo de dinheiro, vender à prazo 
ou qualquer outra forma de comércio que não tivesse o pagamento à vista como 
contraprestação, pudessem fazê-lo com maior confiança ao pretenso consumidor, 
reduzindo os riscos da inadimplência.

Parte-se do princípio que quanto mais se conhece com quem se comercializa, 
mais crédito – no sentido adjetivo do termo – se dá a pessoa, facilitando a troca 
riquezas, baseada na confiança.

O preenchimento de fichas com dados pessoais passou a ser prática obsoleta 
diante da dinâmica e aumento do consumo de bens, em especial pelo avanço 
tecnológico e a produção em sério de bens, ou seja, perdeu-se aquele comércio de 
vizinhança para o comércio entre estranhos, ainda mais nos dias de hoje, aonde as 
pessoas sequer vão ao estabelecimento comercial para aquisição do bem, sendo as 
compras feitas normalmente através da internet, pelas lojas virtuais.

Diante desta forma ultrapassada de armazenamento de dados, Leonardo 
Roscoe Bessa diz que:

Percebeu-se, naturalmente, que a coleta de informações seria mais ágil, 
eficaz e barata se exercida por entidade voltada, com exclusividade, para tal 
fim. Em julho de 1955, 27 comerciantes reuniram-se em Porto Alegre, na 
sede da associação de classe, para findar o Serviço de Proteção ao Crédito – 
SPC. Poucos meses depois, em outubro de 1955, foi instituído em São Paulo 
sistema semelhante38.

Deste embrião dos bancos de dados, circunscritos a alguns comerciantes, hoje 
temos a SERASA, maior bureau de crédito do mundo fora dos Estados Unidos, 
detendo o mais extenso banco de dados da América Latina sobre consumidores, 
empresas e grupos econômicos39. 

Ressalte-se que basta o suposto credor acessar o sítio destes bancos de dados 
e inserir dados de terceiros (CPF) que, a partir de então, qualquer interessado no 
mundo, que pague certa quantia, terá acesso aos dados de determinado consumidor, 
sem seu consentimento.

Hodiernamente há severas críticas a esses bancos de dados, seja pela falta de 
controle do Estado, seja pelo modo com que atua no interesse de grandes detentores 
do capital, sendo de relevo a transcrição das sábias palavras de Francisco Pizzolante:

Essas estruturas de dominação e de exclusão atualmente empregadas dizem 
respeito não à separação do indivíduo da sociedade por meio de seu envio 

38 BESSA. Leonardo Roscoe. O consumidor e os limites dos bancos de dados de proteção ao crédito. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 28.

39 Há 45 anos presente no mercado brasileiro, a Serasa Experian participa da maioria das decisões de crédito e negócios 
tomadas no País, respondendo, on-line e em tempo real, a 6 milhões de consultas por dia, demandadas por 500 mil 
clientes diretos e indiretos. <http://www.serasaexperian.com.br/quem-somos/institucional/>: Acessado em 05/07/2014
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à prisão ou a plagas remotas, mas sim pela exclusão operada por meio da 
concentração e divulgação de informações a seu respeito, sejam estas de que 
natureza forem, e que, em determinados casos, quando dizem respeito a uma 
situação financeira não compatível com aqueles padrões desejados para a 
sociedade de consumo, operam efetiva segregação do indivíduo por meio do 
emprego das informações a seu respeito constantes dos cadastros dos bancos 
de dados.
Nesse diapasão, os bancos de dados ou de registros de indivíduos, sejam quais 
forem as naturezas das informações que contém e divulgam, tornam-se o 
principal meio de contenção e exclusão ao menos no aspecto privado da vida, 
em uma sociedade onde o controle social migra do Estado para entidades de 
capital40.

Por fim, ressalta-se que estas informações são veiculadas na sociedade do 
consumo sem o consentimento da pessoa a qual a informação diz respeito, e ainda 
que estes bancos de dados lucram sobre informação alheia, violando sua privacidade 
e sua imagem.

 DAS PRáTICAS CoMERCIAIS ABUSIVAS 
E A TUTElA DA PESSoA HUMAnA

Os grandes detentores do poder econômico como bancos, operadores de 
cartão de crédito, empresas de telefonia e grandes redes de varejo, entre outros, 
utilizam-se destes bancos de dados de proteção ao crédito para obterem informações 
econômicas de seus possíveis clientes ou para inserirem informações, muitas vezes 
ilegais, irreais ou inexatas.

Nas palavras de James Marins:

No setor de crédito ao consumidor, pessoa física ou jurídica, as instituições 
financeiras fiam-se solenemente nesses bancos de dados, que são “cadastros 
de consumo de crédito ou de bens”, de acesso instantâneo gerenciados por 
cérebros eletrônicos. Não raro, tais mecanismos albergam graves distorções, 
seja por falta de atualização dos dados ou de precisão na forma como a 
informação está registrada ou é transmitida, causando problemas e danos de 
diversa ordem aos consumidores, especialmente na sensível área do crédito, 
quer se trate de pessoas físicas ou mesmo de empresas cuja sobrevivência 
resta, no mais das vezes, amarada à obtenção de crédito, para capital de giro 
ou novos investimentos41.

Estas informações inexatas cadastradas e divulgadas publicamente afrontam os 
direitos da personalidade tratados anteriormente, em especial a imagem da pessoa.

40 PIZZOLANTE. Francisco Eduardo O. P. e A. Habeas data e banco de dados: privacidade, personalidade e cidadania no 
Brasil atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 115.

41 MARINS. James. “Habeas data”, antecipação de tutela e cadastros financeiros à luz do CDC. Revista da AJURIS, Porto 
Alegre/RS, v.2, n.0, p. 583.
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Neste passo, há que se explicar qual seria a pratica abusiva que viola o direito 
da personalidade e, por fim, a dignidade humana.

Não raras vezes42 as pessoas são surpreendidas com seu nome inscrito no 
rol de maus pagadores, surpreendidas por diversos motivos como já ter pagado o 
débito, não ter contratado o produto ou serviço, cobrança ilegal, enfim, inúmeros 
motivos. Estas cobranças são dos mais variados valores, R$ 10,00, R$ 500,00, R$ 
1.000,00 etc., valores que sequer são superiores aos honorários advocatícios de 
um bom profissional para defender, em última análise (ou primeira), a dignidade 
da pessoa lesada.

Tendo em vista o valor muitas vezes ser irrisório em relação ao custo de uma 
demanda judicial, as pessoas lesadas acabam pagando o suposto débito para se 
verem “livre do problema”, limpar sua imagem no mercado de consumo e continuar 
com sua autonomia, sua dignidade. Esta prática das grandes empresas não é feita 
por acaso, mas sim muitas vezes de forma pensada, calculada e fundamentada na 
teoria da análise econômica do direito43, que de forma singela podemos resumir da 
seguinte forma: a empresa faz milhares de cobranças e negativações indevidas de 
pequeno valor, mas que em seu montante gera alto lucro, e considerando o pequeno 
valor individual da lesão e o alto custo processual, poucas pessoas irão ao judiciário 
para se livrar da ofensa, o que torna isto uma prática rotineira e lucrativa para as 
grandes empresas, um verdadeiro tribunal de exceção.

Ainda, quando a pessoa se socorre do judiciário, na totalidade dos casos 
há pedido liminar para que exclua o nome da pessoa do rol de maus pagadores, 
limpando sua imagem, o que por muitas vezes é negado, sob o fundamento de que 
o credor tem o direito de cobrar e negativar seu devedor, salvo prova em contrário, 
e que caso seja reconhecida e ilegalidade da negativação, o lesado será reparado 
pecuniariamente (pessoa x coisa – dignidade x preço).

 Para a concessão da referida liminar, exige-se prova inequívoca, 
verossimilhança da alegação e perigo pela demora, a garantia do débito sub judice, 
o que se torna impossível, pois, por exemplo, se não houve contratação, como se 
provará algo que não existe liminarmente, sem sequer haver inversão do ônus da 
prova neste momento processual44.

42	 Neste	momento	da	pesquisa	ainda	não	se	tem	dados	estatísticos,	mas	a	observação,	a	prática	profissional	forense	e	o	
noticiário de inúmeras reclamações de consumidores já mostra uma boa parcela de casos no sentido acima explicitado.

43 COOTER, Robert. ULLEN, Thomas. Direito & Economia. Trad.: Luis Marcos Sander e Francisco Araújo da Costa. 5 ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2010.

44 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE 
CONTRATO BANCÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA 
DO DÉBITO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A simples 
discussão	judicial	da	dívida	não	é	suficiente	para	afastar	a	mora,	bem	como	obstaculizar	ou	remover	a	negativação	do	
devedor nos bancos de dados a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo 
devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na 
aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para 
o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. (REsp 1.061.530/RS, relatora Min. Nancy Andrighi, DJE de 
10/03/2009).2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455.985/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 08/04/2014)
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Constata-se assim que não há valorização da pessoa, preocupação com a 
sua personalidade, com sua dignidade, como fim supremo de tudo. Simplesmente 
privilegia-se um suposto crédito, uma coisa, em detrimento do respeito à pessoa. Ora, 
se a pessoa é devedora, ou ela pagará ou terá seus bens expropriados pelo Estado.

Neste sentido, e por estarmos tratando de bancos de dados de consumo, 
imprescindível mencionar conceitos que regem este sistema e que maximizam a 
proteção do consumidor, mesmo considerando tudo que já foi dito anteriormente 
sobre a pessoa humana.

No mercado de consumo, é reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, 
sendo este um dos princípios vetores do Código Consumerista, estampado em seu 
artigo 4º, inciso I45.

José Filomeno, comentando o citado dispositivo e conceituando a 
vulnerabilidade do consumidor quanto a sua tutela, menciona que:

No âmbito da tutela especial do consumidor, efetivamente, é ele sem dúvida a 
parte mais fraca, vulnerável, se se tiver em conta que os detentores dos meios 
de produção é quem detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que 
produzir, como produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas 
margens de lucro.
[...]
E exatamente por isso é que, dentre os direitos básicos do consumidor, está 
a facilitação de seu acesso aos instrumentos de defesa, notadamente no 
âmbito coletivo, com o estabelecimento da responsabilidade objetiva, aliada 
à inversão do ônus da prova46.

Kazuo Watanabe, sobre uma tutela mais valorizativa da pessoa sobre a coisa, 
leciona no seguinte sentido:

Uma outra consequência importante é o encorajamento da linha doutrinária, 
que vem se empenhando no sentido da mudança de visão do mundo, 
fundamentadamente economicística, impregnada no sistema processual 
pátrio, que procura privilegiar o “ter” mais que o “ser”, fazendo com que 
todos os direitos, inclusive os não patrimoniais, principalmente os pertinentes 
à vida, à saúde, à integridade física e mental e à personalidade (imagem, 
intimidade, honra etc.), tenham uma tutela processual mais efetiva e adequada.
[...]
E para a tutela de direitos não patrimoniais, o ordenamento jurídico nosso é 
muito acanhado, principalmente nas relações entre particulares47.

45 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 
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;
46 FILOMENO, José Geraldo Brito. Da política nacional de relações de consumo. In: BENJAMIN, Antonio Herman. (et al.). 

Código de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2007, p. 69.

47 WATANABE, Kazuo. Disposições gerais. In: BENJAMIN, Antonio Herman. (et al.). Código de defesa do consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 855.



29
A dignidAde humAnA, A proteção dA imAgem e os bAncos de dAdos de proteção 
Ao crédito: uma contribuição kantiana para a tutela da pessoa humana nas práticas comerciais

Há, ainda, no plano infraconstitucional outro dispositivo legal que dá plena 
proteção aos direitos da personalidade que é o artigo 12 do atual Código Civil, ao 
dispor que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou lesão, a direito da personalidade, 
e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”, 
dispositivo pouco citado pela doutrina, jurisprudência e também na prática forense.

Nos termos do artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, é sabido que 
“o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e: haja fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação”.

Entende-se que, para o exame da tutela jurisdicional antecipatória, há que 
se analisar a presença da verossimilhança do direito invocado, cumulado com a 
possibilidade da ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, a ser constatado 
em cognição sumária.

Sobre cognição sumária, Kazuo Watanabe48 assevera que a cognição sumária 
constitui uma técnica processual relevantíssima para a concepção de um processo 
que tenha plena e total aderência à realidade sociojurídica a que se destina, 
cumprindo sua primordial vocação que é a de servir de instrumento à efetiva 
realização dos direitos.

Nesse aspecto, e diante da inequívoca aplicação da legislação consumerista em 
casos tais, a necessidade de concessão da antecipação de tutela nas ações judiciais, 
a fim de evitar grave lesão ao tutelado, também se justifica a aplicação do diálogo 
das fontes, por meio do qual se aplicam dois diplomas legais de forma simultânea, 
dependendo qual for o mais favorável ao consumidor.

Diante do exposto, é evidente que quando um consumidor, um cidadão, 
enfim, uma pessoa, diante de uma prática corriqueira e abusiva ajuíza uma ação 
pretendendo tutelar liminarmente sua imagem (ainda que se possa também sofrer 
uma abalo moral também indenizável), um direito decorrente de sua personalidade 
como pessoa humana digna em face de um suposto crédito, é a pessoa que deve 
ser tutelada, pois ela é um fim em si mesma, e não a coisa, o crédito, o dinheiro, 
caso contrário a pessoa estará sendo equipara a coisa, um meio para enriquecimento 
dos ricos. Este suposto débito, sendo reconhecido judicialmente, será pago, mesmo 
contra a vontade do devedor.

ConClUSão

Na concepção moderna de dignidade da pessoa humana construída por Kant 
nos dá o fundamento para a construção de um Estado mais justo e solidário, alçando 
a pessoa como ápice de toda a conduta e, consequentemente, do direito.

O ser humano devendo ser tratado sempre como um fim em si mesmo, com sua 
autonomia e liberdade, deve ser respeito em sua totalidade e integridade.

48  WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. São Paulo: Perfil, 2005, passim.
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Mesmo que nesta fase hodierna em que se denomina pós-moderna, em que se 
presa pelo capital, consumo, coisas, pelo ter, e se esquecendo do ser, do ser humano, 
é preciso resgatar o pouco (ou muito) de dignidade que ainda nos resta.

Neste mundo em que pouco se presa pela pessoa enquanto digna de todo 
respeito, é necessário que, pelo menos, o Poder Judiciário dê respostas com 
fundamentos que dignifiquem o ser humano, pois este está acima de todas as coisas.

As práticas comerciais nos mostram isto, ou seja, que o ser humano está 
sendo tratado como um objeto de consumo que cada vez mais deve consumir e 
é desrespeitado por diversas formas, da publicidade à qualidade dos produtos e, 
no caso estudado, pela utilização de sua imagem como meio de coerção para o 
enriquecimento dos poderosos do capital.

O Poder Judiciário, diante desta realidade, não pode se afastar das bases 
morais que regem o Estado Democrático de Direito, devendo cada vez mais tutelar 
pela dignidade da pessoa humana em face de uma coisa, crédito ou dinheiro, coisas 
que são fluídicas, que cada dia possui um valor.

A simples (má) utilização de um direito da personalidade, a imagem-atributo, na 
sociedade do consumo trás consequências desastrosas para a pessoa, principalmente 
as mais pobres que necessitam de uma boa imagem (creditícia) para adquirir seus 
bens de primeira necessidade.

O que se presa é que pelo menos, diante do que foi relatado, o Judiciário, 
diante de um conflito de interesses entre um direito inerente à personalidade da 
pessoa humana e um possível crédito, dê-se preferência, prima facie, à tutela da 
pessoa, caso contrário estaremos colocando dois pesos na mesma medida, tratando 
a pessoa como meio e não como fim em si mesma, reificando-a, o que não pode ser 
mais aceito nesta quadra da humanidade. 
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A influência do neoliberalismo no movimento de reformas 
processuais direcionadas à otimização de processos repetitivos

The influence of the neoliberalism in the procedural reform 
movement directed to optimization of repetitive processes

Marcelo Pereira de Almeida1

__________________________________________________________________

RESUMo

O texto discute os reflexos do neoliberalismo nas reformas do sistema processual 
brasileiro direcionadas a resolução de causas que geram processos repetitivos. 
Para alcançar a finalidade analisam-se os pontos sensíveis da política neoliberal 
implementada no Brasil a partir da década de 1990 e em que medida essas políticas 
influenciaram o movimento de reformas processuais desta época e após a Emenda 
Constitucional nº 45/2004. Em seguida passa-se a tratar dos principais mecanismos 
destinados a solucionar demandas repetitivas criadas por este movimento tais como: 
sentença liminar de improcedência; súmulas vinculantes e obstativas de recursos; 
processamento de recursos repetitivos e os projetados incidentes de resolução de 
demandas repetitivas e conversão de ações individuais em ações coletivas.

PAlAVRAS-CHAVE

Neoliberalismo; reformas processuais; demandas repetitivas.

ABSTRACT

This essay discusses the consequences of neoliberalism in the Brazilian legal 
system reforms aimed at resolving causes that generate repetitive cases. To achieve 
the purpose to analyze the neoliberal policies implemented in Brazil from the 1990s 
and the extent to which these policies influenced the movement of procedural reforms 
of this time and after the Constitucional Amendment number 45/2004. Then passes 
to deal with mechanisms to resolve repetitive demands created by this movement 
such as preliminary judgments to dismiss; binding precedents and restatements of 

1 Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pela Universidade 
Estácio de Sá, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito Processual 
Civil pela Universidade Estácio de Sá, Professor Colaborador do PPGD (mestrado e doutorado) UNESA; Professor 
Adjunto de Teoria Geral do Processo e Direito Processual da Universidade Federal Fluminense. Professor do Curso de 
Pós- Graduação em Direito Processual da Universidade Federal Fluminense - UFF. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual Civil - IBDP. Advogado. Autor do Livro Processo Coletivo – Teoria Geral; Cognição e Execução.
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precedents that can act as a bar to appeals; processing of repetitive appeals and the 
possible incidents of repetitive demands resolutions and conversion of individual 
legal actions in collective legal actions.

KEywoRDS

Neoliberalism; procedural reforms; repetitive demands.

 InTRoDUção

O objetivo deste ensaio é discutir as medidas implementadas pelo movimento 
de reformas processuais no Brasil direcionadas a solucionar os processos repetitivos 
diante a judicialização massificada dos conflitos. A abordagem terá como ponto de 
partida a adoção de políticas neoliberais pelo Estado brasileiro a partir da década de 
1990 e seu fortalecimento pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

Para alcançar a finalidade proposta, o texto se divide em duas seções. Na 
primeira são tratados os principais fundamentos de cunho político e econômico que 
conduziram o Estado brasileiro a adotar políticas neoliberais e quais foram os reflexos 
percebidos na postura do Poder Judiciário neste contexto e nas reformas processuais.

Na segunda seção procura-se apontar e discutir quais foram os principais 
instrumentos criados pelo movimento de reformas processuais direcionados a 
atender a perspectiva neoliberal de otimizar a prestação jurisdicional em relação 
aos processos considerados repetitivos e o discurso de justificação que reveste 
esse movimento. 

A InFlUÊnCIA Do nEolIBERAlISMo 
nA REConSTRUção Do PRoCESSo 
JURISDICIonAl BRASIlEIRo

No Estado contemporâneo observa-se um movimento social muito acentuado, 
que se destina a alcançar a satisfação de direitos. Para que esses anseios sejam 
viabilizados, faz-se necessário implementar políticas públicas que sejam aptas a 
proporcionar a tutela adequada dos interesses individuais e os coletivos, e nesse 
cenário, o Poder Judiciário adquiriu um papel de magnitude incontestável, haja vista 
a maciça judicialização dos conflitos sociais e a crise da legalidade. 

Nesse contexto, observa-se que os conflitos entre grupos sociais e a produção de 
interesses coletivos têm sido objeto de tutela jurídica por meio de inovações processuais, 
do que resulta um envolvimento do direito na própria construção da sociabilidade, 
na medida em que essas ações favorecem a formação de identidades e de núcleos de 
organização social, sem as quais essa construção não se poderia viabilizar. 2

2 VIANNA, Luiz Werneck. DE CARVALHO, Maria Alice Rezende. MELO, Manuel Palácios Cunha. BURGOS, Marcelo 
Baumann. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 22. 
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Essas modificações, ao mesmo tempo institucionais e sociais, vêm 
proporcionando não só um novo padrão de relacionamento entre os Poderes, como 
também a conformação de um cenário para a ação social substitutiva dos partidos e 
a das instituições políticas propriamente ditas. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário 
surge como uma alternativa para a solução de conflitos coletivos e individuais de 
importância para a sociedade, para a agregação do tecido social e mesmo para a 
adjudicação de cidadania.

Em torno do Poder Judiciário vem se criando, então, uma nova arena pública, 
externa ao circuito clássico “sociedade civil, partidos, representação, formação da 
vontade majoritária”, consistindo em um ângulo perturbador para a teoria clássica 
da soberania popular. Nessa nova arena, os procedimentos políticos de mediação 
cedem lugar aos judiciais, expondo o Poder Judiciário a uma interpelação direta de 
indivíduos e de grupos sociais. 

No Estado Brasileiro, essa ruptura de paradigmas começou a ser sentida 
com a promulgação da Constituição de 1988, que insculpiu em seu texto inúmeras 
garantias, destinadas a proporcionar satisfação efetiva dos interesses da sociedade, 
com a consagração do devido processo legal substancial em todas as suas dimensões.

Porém, logo após esse marco constitucional, a partir da década de 1990, 
começaram a ser implantadas no Brasil políticas neoliberais, influenciadas pelo 
denominado “Consenso de Washington”, e que sofreram poucas intervenções do 
Poder Judiciário.3

A afirmação do modelo neoliberal na América Latina apresenta dois pontos 
determinantes: a derrota da ofensiva dos movimentos populares desenvolvidos 
nos anos 60 de 70, com a imposição de regimes ditatoriais e processos de 
redemocratização articulados à hegemonia dos Estados Unidos na região, e a 
revisão das políticas públicas dos Estados Unidos para a região a partir da crise de 
sua hegemonia.4

Os Estados Unidos exerceram entre os anos de 1930 e 1960 uma liderança 
muito acentuada na economia mundial, mas, a partir dos anos 1970, deixaram de 
ter esse papel impulsionador, e passaram a travar esse desenvolvimento, pois as 
instituições que criaram na década de 1940, dentre as quais, pode ser citada a ONU, 
passaram a sofrer forte crise de legitimidade internacional.5

Esse movimento de retrocesso é percebido inicialmente na economia, pois os 
Estados Unidos, em vez de oferecerem liquidez à economia mundial, passam a ser 
captadores da poupança internacional em razão dos seus crescentes déficits em conta 
corrente. Essa tendência começa no início da década de 1970, e é provisoriamente 
controlada até 1976, mas desde então se impõe sistematicamente.6

3 NUNES, Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma análise crítica das reformas processuais. Curitiba: 
Juruá. 2011, p. 155. 

4 MARTINS, Carlos Eduardo. Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina. São Paulo: Boitempo. 
2011, p. 317.

5 Ibidem, p. 318.
6 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. As políticas neoliberais e a crise da América do Sul. Revista Brasileira de Política 

Internacional. Brasília. Nº 2, p. 135-144, p. 135. 
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A crise afeta profundamente o desenvolvimento na periferia, sobretudo na 
América Latina, pois esta havia contraído déficits comerciais expressivos durante 
essa década, confiando na disponibilidade de capitais internacionais para financiar 
os resultados negativos nas suas finanças que cresciam.7

Os Estados Unidos reagem à perda de sua competitividade internacional 
com a elevação do valor da sua moeda e a utilização do seu poder regional para 
postergar sua decadência. O neoliberalismo se torna um instrumento ideológico 
de sua ofensiva estatal sobre a região.8 Por intermédio dessa ofensiva, os Estados 
Unidos buscavam reduzir seus déficits comerciais com o mundo, por meio da 
conquista de saldos comerciais com a América Latina. Objetivavam, ainda, criar as 
condições para que seus investidores viessem a auferir rendas e incorporar ativos 
por meio da especulação e da barganha. E ainda, baixar ao mínimo as restrições à 
circulação de mercadorias e capitais, viabilizando uma reorganização da divisão do 
trabalho regional que reduza o custo de produção e aumente a competitividade de 
suas empresas.9

Destaca-se que a drenagem de recursos que se impõe à América Latina na 
década de 1980 exigiu a obtenção de consistentes saldos comerciais para financiá-
los, o que acabou vinculando os experimentos neoliberais a regimes autoritários, que 
impulsionaram consideravelmente a exploração ampla do trabalho. Compensou-
se, com isso, os efeitos negativos da abertura comercial para obtenção dos saldos 
necessários ao financiamento dos déficits econômicos que cresciam juntamente com 
o endividamento externo.10

A liderança dos Estados Unidos na década de 1980, apesar do impulso que 
ganha ao exercer significativa atuação na redemocratização dos Estados que 
compõem o Cone Sul, sofreu intenso desgaste por sua incapacidade de oferecer 
um projeto de desenvolvimento que estimulasse a expansão da economia da 
América Latina.11 

Conforme destacado por Carlos Eduardo Martins:

A crise das ditaduras, o seu desmonte e a falta de um projeto de desenvolvimento 
por parte do hegemón levam à busca de alternativas e à aproximação e 
colaboração entre os latino-americanos. Criam-se tentativas de renegociação 
coletiva da dívida externa, mediante a liderança do Sela, Grupo de Cartagena 
e de um ativo papel de Cuba nesse processo. Brasil e Argentina, através dos 
governos Sarney e Alfonsín, estabelecem as bases de um acordo de integração 
econômica que priorizou setores estratégicos, buscando a integração do 
segmento de bens de capitais, a cooperação científica e nuclear, e mercados 
para a produção de trigo. 12 

7 BANDEIRA. Op. cit., p. 136.
8 OLIVEIRA, Vanessa Elias de. Judiciário e privatizações no Brasil: Existe uma privatização da política? Revista de Ciências 

Sociais. Rio de Janeiro: IUPERJ. v. 48. nº 03. p. 559-587. Jul/set/. 2005, p. 561. 
9 Ibidem, p. 562.
10 MARTINS. Op. cit., p. 317.
11 Ibidem, p. 318.
12 Ibidem.
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Os Estados Unidos assistem a esse processo, durante grande parte da década 
de 1980, sem muitas condições de mudar o quadro, e, só retomam a iniciativa 
de reversão a partir de mudanças de suas políticas públicas, ao manejar seus 
déficits pela desvalorização da moeda e pela guinada da política econômica 
rumo ao neoliberalismo.13

Com o aumento da disponibilidade do seu capital a partir dessas políticas, 
percebeu-se a necessidade de internacionalizá-los para reorganizar a inserção 
competitiva do país na economia mundial. Renegocia-se a dívida externa da América 
Latina, impulsiona-se a liberação comercial e tarifária da região, e estimula-se 
a valorização do câmbio e sua indexação ao dólar para os preços internacionais 
nivelarem os preços internos do segmento.14

Assim, estavam criadas as condições para a região substituir os superávits 
comerciais da década de 1980, absorvidos no pagamento dos juros da dívida 
externa, por déficits comerciais cada vez mais expressivos nos anos 1990. Essas 
características constituem o cenário de ofensiva neoliberal na América Latina, 
que teve como principal referência ideológica a formulação do que se chamou 
“Consenso de Washington”, que surgiu de uma convergência de posições entre a 
alta burocracia das agências econômicas do governo dos Estados Unidos, o Federal 
Reserve Board, as agências financeiras internacionais situadas em Washington e os 
consultores econômicos e membros do Congresso norte-americano.15 

Martins aponta que o consenso de Washington formula um programa de 
desenvolvimento para a América Latina com suporte em considerável reformulação 
de suas políticas públicas em dez pontos bem destacados, a saber: disciplina 
fiscal; priorização do gasto em saúde e educação; realização de reforma tributária; 
estabelecimento de taxas de juros positivas; apreciação e fixação de câmbio para 
torná-lo competitivo; desmonte de barreiras tarifárias para fomentar políticas 
comerciais liberais; abertura à inversão estrangeira; privatização de empresas 
públicas; ampla flexibilização da economia; e proteção à propriedade privada.16

O resultado desse processo foi significativo e revelou a profundidade do 
fenômeno da dependência das classes dominantes da região, com a promessa 
de retomada do desenvolvimento, o aumento da competitividade e a redução da 
pobreza das economias da América Latina. 

No Brasil, a influência do Consenso de Washington começou a ser percebida 
em meados da década de 1990, com as providências governamentais destinadas 
a adequar a interpretação do texto constitucional, de modo a obstar que os 
direitos nela assegurados impedissem o desenvolvimento do sistema financeiro, 
direcionando-se essa iniciativa, principalmente, a fomentar investimentos de 
capital estrangeiro.17 

13 RIBEIRO. Sergio. As políticas neoliberais e a degradação da democracia: a subordinação do poder político ao poder 
econômico. Fragmentos de cultura. Goiânia: UCG. P. 125-134. Nov. 2003, p. 130.

14 Ibidem, p. 133.
15 RIBEIRO. Op. cit., p. 135.
16 MARTINS. Op. cit., p. 319.
17 SANTOS. Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. São Paulo: Cortez. 2.ed. 2008, p. 180.



38 Marcelo Pereira de Almeida

Com esses objetivos traçados, o uso da atividade jurisdicional e do processo 
poderiam frustrar essa proposta, e com isso, essa tendência imposta sugeria incursões 
em mudanças estruturais do processo.

Para atingir esse escopo, seriam fundamentais investimentos na criação de um 
modelo processual que não inibisse a economia, com um dimensionamento técnico 
muito peculiar, em que se defenderia o papel da jurisdição e do protagonismo judicial, 
mas sem assegurar condições institucionais para exercício ativo em uma direção 
que representasse riscos ao mercado e que gerasse desaceleração aos investimentos.

O modelo de processo defendido deveria assegurar principalmente uma desejada 
previsibilidade dos provimentos jurisdicionais, com métodos de uniformização das 
decisões e a sumarização da cognição, de modo a alcançar o resultado em menor 
espaço de tempo e com maior previsibilidade.18 

Aqui surgiram posições na teoria econômica sustentando até mesmo a 
não intervenção da jurisdição em contratos financeiros, pois poderia reduzir os 
investimentos de longo prazo, por correrem o risco de sofrer revisões judiciais.19

Com o objetivo traçado, várias reformas processuais foram efetivadas no 
intuito de reduzir a função fiscalizadora e construtora dos provimentos jurisdicionais, 
supervalorizando a celeridade processual e a previsibilidade dos provimentos, com a 
otimização dos procedimentos e o emprego de métodos para impor padrões decisórios.

Conforme apontado por Dierle Nunes, essa perspectiva reduz o papel do 
cidadão ao mero consumidor de produtos do Estado, e a interpretação dos princípios 
processuais constitucionais passa a ser feita em dimensão meramente formal, como 
se fossem utilizados apenas para que o processo obtenha máxima eficácia prática 
dentro de critérios quantitativos e não qualitativos, de sorte a atender aos objetivos 
do mercado.20 

Nesse sentido, as reformas processuais foram propostas para os sistemas 
jurídicos da América Latina, e em certa medida foram agasalhadas pelo legislador 
brasileiro, objetivando produzir estabilidade jurisdicional para atender os anseios 
do Banco Mundial.

Sustentava-se que a ampliação dos poderes judicantes seria fundamental 
para a consecução dos objetivos propostos, mas, ao mesmo tempo, constatou-se 
que nesses países o Poder Judiciário não estabelecia um equilíbrio em relação às 
eventuais arbitrariedades impostas pelo Executivo e o Legislativo, e que havia um 
problema na preparação dos magistrados para a realização das suas atribuições.21 

Percebe-se, assim, que o discurso de justificativa das reformas se alicerça em 
princípios processuais constitucionais numa perspectiva democrática e socializadora, 
apesar disso, boa parte da doutrina processual brasileira foi afetada por concepções 
funcionais e de efetividade, sem a preocupação com o contexto público e garantista, 
que deveria revestir o sistema de tutela dos direitos em um Estado Democrático.22

18 SANTOS. Op. cit., p. 185.
19 MARTINS. Op. cit., p. 318.
20 NUNES. Op. cit., p. 160.
21 Ibidem, p. 162.
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros. 1998, p. 38.
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O sistema processual influenciado por essa perspectiva neoliberal conduz a 
uma política judiciária de produtividade e reduz o jurisdicionado a mero espectador 
do modelo de tutela dos diretos, suprimindo todos os espaços de atuação na condução 
do processo. 

Embora essa política tenha se iniciado no Brasil em meados da década de 
1990, para a atividade jurisdicional foi percebida mais claramente após a edição 
da Emenda Constitucional nº 45, responsável pela denominada Reforma do 
Poder Judiciário, e a edição de várias leis destinadas a permitir que a proposta do 
constituinte derivado fosse efetivada.

Nesse momento, observou-se o claro propósito de transformação mais incisiva 
da atividade jurisdicional com a reformulação de todo modelo processual, na qual 
podem ser destacadas algumas alterações importantes, tais como, a positivação do 
princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII da CRFB), a criação 
da súmula vinculante (artigo 103-A da CRFB), do processamento de causas piloto 
(artigos 543-B e 543-C do CPC), de julgamentos sumários pautados em padrões 
decisórios (artigo 285-A do CPC), diminuindo de modo desarrazoado o espaço de 
discussão para a edição do provimento.

Com os dados destacados nesta seção foi possível identificar uma fragilidade 
significativa no discurso socializante que vem embasando as reformas processuais, 
permitindo inferir a real intenção impregnada nesse discurso que norteia o 
movimento reformista processual. 

Na seção seguinte, serão traçadas considerações mais específicas acerca das 
alterações do sistema jurídico processual que embasam a perseguição da celeridade 
processual e da uniformidade no resultado da tutela jurisdicional. 

 InSTRUMEnToS DESTInADoS A oTIMIZAR 
oS PRoCESSoS REPETITIVoS

Das 40 principais leis que reformaram o Código de Processo Civil após a edição 
da Constituição, 23 foram de iniciativa do Poder Executivo, o que corresponde a 
57,5% das propostas, ao passo que o Poder Legislativo concentrou 17 dos projetos 
(42,5%), sendo 7 (17,5%) de iniciativa do Senado Federal e 10 projetos (25%) de 
iniciativa da Câmara dos Deputados.23 

Das normas destinadas a reformar a legislação processual destinadas a 
otimizar as demandas seriais destacam-se: Lei nº 8.038/90, Lei nº 9.139/95, Lei nº 
9.756/98, Lei nº 11.276/06, Lei nº 11.277/06, Lei nº 11.417/06. Lei nº 11.418/06 
e Lei nº 11.672/08, todas de iniciativa do Poder Executivo, que promoveram o 
fortalecimento da jurisprudência, otimizando, numa perspectiva funcional, a 
atividade do Poder Judiciário.

23  BRASIL. Presidência da República. Disponível em: <www.planauto.gov.br>. Acesso em: 27 agosto. 2014. 
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A Lei nº 8.038/90 foi responsável pela regulação dos principais procedimentos 
junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, este último 
recentemente criado pela nova ordem constitucional. O artigo 38 da lei em exame 
estabelece que se o relator, ao examinar pedido ou recurso, constatar que seus 
fundamentos contrariam a súmula do respectivo tribunal, negará seguimento ao 
mesmo. Essa disposição legal sinalizou o caminho que mais tarde seria seguido 
pelo movimento reformista de fortalecer a jurisprudência consolidada em verbetes 
sumulados em todas as esferas do Poder Judiciário, indicando, ainda, a criação de 
um instituto que mais adiante foi denominado de súmula obstativa de recursos. Na 
exposição de motivos do PL 2255/89, que originou a referida lei, já consta o discurso 
de matriz socializante, da necessária estabilização da jurisprudência, destinada a 
proporcionar segurança jurídica.

Com a edição da Lei nº 9.139/95 o método de negativa de seguimento a 
recurso por decisão monocrática, pela contrariedade de verbete de súmula, foi 
estendido para as outras esferas do Poder Judiciário, antes reservada apenas ao 
Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, conforme indicado 
acima. A lei em comento alterou a redação do artigo 557 do Código de Processo 
Civil, passando a dispor que o relator do recurso (de qualquer natureza) negará 
seguimento ao mesmo, ao constatar que os fundamentos veiculados no recurso 
contrariam súmula do respectivo tribunal ou de tribunal superior. Essa alteração 
amplia sensivelmente os poderes do relator na condução dos recursos, ao permitir 
que se profira decisão monocrática com base em verbetes dos tribunais superiores 
e do próprio tribunal.

A justificativa socializante, pautada na segurança jurídica, está presente, 
mais uma vez, na exposição de motivos, que busca, na uniformização imposta da 
jurisprudência, o caminho para alcançar a almejada segurança jurídica. 

A empreitada reformista foi adiante, e, em 1998, foi editada a Lei nº 9.756/98, 
que entre outras providências, promoveu mais uma alteração no texto do artigo 
557 do Código de Processo Civil, ampliando ainda mais os poderes do relator na 
condução dos recursos. Desta vez, passou a permitir que a negativa de seguimento 
pudesse ser feita monocraticamente em caso de veiculação de tese no recurso 
contrário, não só à súmula, mas também ao que se entende por jurisprudência 
dominante. Além da alteração apontada, a lei em exame introduziu o § 1º-A ao 
artigo 557, autorizando o relator a dar provimento ao recurso, caso a decisão atacada 
seja pautada em fundamento contrário à súmula ou jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Com essa alteração, o jurisdicionado fica cada vez mais distante de um 
julgamento colegiado, e o resultado do processo, demasiadamente direcionado à 
apreciação de um único julgador, mitigando o caráter policêntrico que se deseja de 
um processo sob a perspectiva constitucional de canalizar o fluxo discursivo.

Além disso, a ampliação demasiada dos poderes do relator com o fortalecimento 
desses mecanismos suprime a oralidade, uma vez que na dinâmica processual do 
recurso de agravo interno, destinado a atacar a decisão monocrática do relator, não 
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há espaço na sessão de julgamento para a sustentação oral das razões recursais por 
parte dos afetados.24 

O discurso de justificação constante na exposição de motivos da lei em apreço 
segue o mesmo fundamento, ou seja, a necessidade de promover a credibilidade, 
isonomia, segurança jurídica aos destinatários da norma resultante do processo 
judicial, mas que, na verdade, retrata o objetivo que otimiza a atividade em 
perspectiva funcional. 

A Emenda Constitucional nº 45/04, conforme já destacado, foi responsável pela 
denominada “Reforma do Poder Judiciário”, e os discursos reformistas socializantes 
se fortaleceram, principalmente, porque os fundamentos impregnados na referida 
emenda foram tangenciados pelo “Primeiro Pacto Republicano”, acordo político 
firmado pelos chefes dos Três Poderes, destinado a contribuir para a realização de 
uma justiça mais eficiente.

O desafio dessa macrorreforma era mudar o cenário do Poder Judiciário com 
a promessa de uma justiça mais rápida e isonômica. Para tanto, alguns institutos 
importantes foram criados, dos quais se destacam: a súmula vinculante; repercussão 
geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário; e a positivação 
expressa do princípio da razoável duração do processo.

Na tramitação da PEC que deu origem à emenda constitucional em comento, 
muitas especulações giraram em torno da possibilidade do Poder Judiciário criar 
súmula com efeitos vinculantes.25 Os que resistiam à sua inclusão, sustentavam o 
risco de o instituto gerar o engessamento do Poder Judiciário, que teria sua atividade 
esvaziada com a imposição de standards decisórios.26 

Porém, a questão não é nova. A controvérsia teve seu embrião nas discussões 
que tangenciaram a revisão constitucional de 1993. A importância da instituição das 
súmulas, colocadas nos debates como a principal forma de equacionar o problema da 
morosidade e da falta de uniformidade da justiça, fez com que vários parlamentares 
assinassem a emenda revisional em 1993, visando estabelecer efeito vinculante aos 
precedentes dos tribunais. Sem contar com as tentativas anteriores sem sucesso, 
como por ocasião da votação do anteprojeto que deu origem ao Código de Processo 
Civil de 1973.27

A proposta originária da emenda constitucional que se objetivou aprovar, 
cujo mérito mereceu parecer favorável do relator, o então Deputado Nelson Jobim, 
apresentava-se com a disposição que permitia aos tribunais superiores, mediante 
aprovação de três quintos dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
a matéria, editar súmulas com efeitos vinculantes. De acordo com o parecer do 
referido deputado, relator da proposta, essa seria a mudança mais significativa no 
âmbito da revisão constitucional em relação ao Poder Judiciário, cujas origens mais 

24	 ALMEIDA.	Marcelo	Pereira	de.	Mitigação	da	oralidade;	contraditório	influente;	exacerbação	dos	poderes	do	relator	nos	
julgamentos monocráticos. Revista Eletrônica de Direito Processual. v.7. Rio de Janeiro, 2012. p. 71.

25 STRECK, Lenio Luiz. Comentário à Reforma do Poder Judiciário. Coord. AGRA, Walber de Moura. Rio de Janeiro: 
Forense. 2005, p. 148. 

26 Ibidem, p. 149.
27 Ibidem. 
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recentes estavam no trabalho do Ministro Victor Nunes Leal, mas que necessitava 
de aprimoramento.28 

As mudanças propostas eram mais densas e contundentes no intento de fortalecer 
os precedentes judiciais, constando ainda na proposta de revisão constitucional a 
possibilidade de edição de lei, e sendo facultada a iniciativa do Supremo Tribunal 
Federal que pudesse atribuir eficácia contra todos e efeitos vinculantes a outras 
decisões proferidas pelos tribunais.29

Da forma como foi proposto o efeito vinculante, pretenderam os parlamentares 
conferir eficácia adicional às decisões do Supremo Tribunal Federal, outorgando-
lhe amplitude transcendente ao caso concreto. Com isso, os destinatários da decisão, 
abrangidos pelo efeito vinculante, deveriam passar a observar não apenas o que 
dizia a parte dispositiva, mas a norma abstrata que dela extrair-se-ia.

No decorrer dos anos, outras tentativas foram feitas, todas apontando para a 
implantação de súmulas com efeito vinculante. Observe-se que o substitutivo do 
então Deputado Jairo Carneiro resultou do exame conjunto dos projetos de emenda 
constitucional nº 96, de autoria do Deputado Hélio Bicudo, e 112, do Deputado José 
Genuíno, no âmbito da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. O texto do 
substitutivo já propunha ampla reforma do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
podendo ser destacada a proposta de criação do Conselho Nacional de Justiça e 
a criação das súmulas vinculantes, não só do Supremo Tribunal Federal, mas de 
qualquer tribunal superior. Apontava, ainda, que o reiterado descumprimento ou a 
desobediência às decisões vinculantes configuraria crime de responsabilidade, 
acarretando a perda do cargo, sem prejuízos de outras sanções; previa-se a 
utilização da reclamação como principal instrumento para indicar o desrespeito 
à súmula; projetou-se, também, o incidente de inconstitucionalidade per saltum 
para o Supremo Tribunal Federal, de forma a atribuir força vinculante ao resultado 
do incidente.30 

Constata-se que houve uma intensa empreitada legislativa com o intento de 
fortalecer cada vez mais os precedentes com efeitos vinculantes, com o discurso 
sempre presente da crise de funcionalidade do Poder Judiciário, e que culminou 
com a aprovação da Emenda Constitucional nº 45/04 e do acervo legislativo 
subsequente, que apresentaram o mesmo pano de fundo, ou seja, o de proporcionar 
uma justiça célere e estável. 

O caráter normativo genérico que reveste o instituto da súmula vinculante gerou 
incômodo para aqueles que sustentam a impossibilidade de uma decisão, oriunda do 
Poder Judiciário, apresentar força de norma jurídica abstrata, com efeitos próximos 
de lei em sentido formal por faltar legitimidade democrática ao órgão que a edita.31

28 Ibidem, p. 150.
29 STRECK. Op. cit., p. 152.
30 Ibidem.
31 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das súmulas vinculantes: uma primeira análise. In: Reforma do Judiciário: primeiras 

reflexões	 sobre	 a	 Emenda	 Constitucional	 nº	 45/2004.	 Coord.	 WAMBIER,	 Tereza	 Arruda	 Alvim;	 WAMBIER,	 Luiz	
Rodrigues; Gomes Junior, Luiz Manoel; FISCHER, Octavio Campos; FERREIRA, William Santos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2005, p. 271.



43
A influênciA do neoliberAlismo no movimento de reformAs 
processuAis direcionAdAs à otimizAção de processos repetitivos

O discurso que justifica a importância da súmula vinculante se sustenta na 
necessidade de otimizar a atividade judicante do Supremo Tribunal Federal no 
intuito de que este Tribunal enfrente as questões postas uma única vez, funcionando 
como uma verdadeira Corte Constitucional. 

A Lei nº 11.417/06 regulamentou o procedimento para edição, cancelamento e 
revisão de súmula vinculante, não apresentando em seu bojo exposição de motivos.

A inserção da repercussão geral como requisito de admissibilidade em recurso 
extraordinário, motivou-se, da mesma forma, pelo discurso de otimização da atividade 
judicante do Supremo Tribunal Federal, que, por intermédio desse mecanismo, pode 
selecionar as matérias que serão apreciadas em sede desse recurso. O instituto está 
projetado no texto constitucional, no § 3º do artigo 102, sendo regulamentado pela 
Lei nº 11.418/06, que inseriu os artigos 543-A e 543-B ao Código de Processo Civil.

A exemplo da lei que regulamentou a súmula vinculante, a Lei nº 11.418/06 não 
apresentou exposição de motivos, mas veio no pacote do “Pacto Republicano”, com 
o discurso de justificação pautado na otimização das atividades do Poder Judiciário, 
neste segmento, do Supremo Tribunal Federal, que deveria se debruçar apenas em 
questões constitucionais relevantes sob o ponto de vista social, econômico, político 
e jurídico, conforme dispõe o artigo 543-A, §1º do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, porém com efeitos mais amplos, a Lei nº 11.277/06 
permitiu o julgamento liminar de improcedência na hipótese de questões jurídicas 
já definidas no órgão jurisdicional prolator da sentença, e a Lei nº 11.276/06 passou 
a autorizar a rejeição liminar de apelação, nos casos em que a sentença atacada 
estiver escorada em súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal 
de Justiça, mecanismos estes destinados a fazer valer os precedentes judiciais na 
solução de ações consideradas repetitivas. 

Os projetos de lei que originaram as leis em apreço apresentaram exposição 
de motivos bem semelhantes, ambas indicando que, a fim de atender as diretrizes 
estabelecidas para a reforma da justiça, seria necessário alterar o sistema processual 
brasileiro “com o escopo de conferir racionalidade e celeridade ao serviço de prestação 
jurisdicional, sem, contudo, ferir ao direito do contraditório e à ampla defesa”.

Na exposição de motivos do PL nº 4728/04, que deu origem à Lei nº 11.277/06, 
o legislador justificou a criação do mecanismo da sentença liminar como aquele que 
permitiria ao juiz “nos casos de processos repetitivos, em que a matéria controvertida 
for unicamente de direito, e no juízo já houver sentença de total improcedência, 
dispensar a citação e proferir a decisão reproduzindo a anteriormente prolatada.”32

Já no PL nº 4724/04, que originou a Lei nº 11.276/06, além da justificativa 
comum ao instituto anteriormente indicado, o legislador afirmou que o juiz, não 
recebendo a apelação nos casos em que o fundamento da sentença se coaduna com 
súmulas dos tribunais superiores, será uma “adequação salutar que contribuirá para 
a redução do número excessivo de impugnações sem possibilidade de êxito”33.

32 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. PL. nº 4728/04. Exposição de motivos. Disponível em: www.
camara.gov.br. Acesso em: 24 set. 2014. 

33 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. PL. nº 4724/04. Exposição de motivos. Disponível em: <www.
camara.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2014.
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Com o mesmo núcleo de fundamentos foi editada a Lei nº 11.672/08, que 
estendeu o método de processamento de recursos repetitivos ao Superior Tribunal 
de Justiça em sede de recurso especial. 

Na exposição de motivos do PL nº 1213/07, convertido na lei em exame, 
o discurso de justificação permanece escorado na necessidade de promover 
racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional e destaca-se, mais 
uma vez, que não se pode permitir a violação do contraditório e da ampla defesa. 

Gerar eficiência à tramitação dos feitos e evitar a morosidade dos processos 
judiciais foram expressões que permearam a referida justificativa, que, segundo 
consta, foi sugerida por Athos Gusmão Carneiro.34

No texto, são mencionados alguns números, entre o ano de 2005 e 2006, 
que apontam para o crescimento do acervo de recursos direcionados ao Superior 
Tribunal de Justiça, sinalizando uma tendência de crescimento e insinuando que o 
instituto ora proposto poderia amenizar esse problema.

Observa-se que o discurso do legislador, que tangenciou todas as alterações 
examinadas, foi claramente fundamentado na eficiência, sem muita preocupação 
com o grau de satisfação do jurisdicionado, que se vê cada vez mais afastado do 
cenário de participação do resultado do processo. 

Conforme apontado por Taruffo, pode-se identificar a eficiência nos sistemas 
processuais sob duas óticas. Na primeira, de caráter quantitativo, definir-se-ia em 
termos de velocidade dos procedimentos e redução dos custos, no sentido de que, 
quanto mais barata e rápida a resolução dos conflitos, maior eficiência seria obtida, 
sendo a qualidade do sistema processual e, por conseguinte, de suas decisões um 
fator periférico.35

A perspectiva qualitativa representa a segunda no contexto da eficiência, e 
seria aquela na qual um dos elementos principais de sua implantação passaria a ser 
a qualidade das decisões e de sua fundamentação e que conduziria à necessidade de 
técnicas processuais adequadas, corretas, justas, equânimes e democráticas para a 
solução dos conflitos.36

O autor salienta que as duas perspectivas seriam faces da mesma moeda, 
mas que podem ser (e comumente são) vistas como antagônicas, uma vez que um 
processo rápido e barato pode formar decisões incompletas ou incorretas, ao passo 
que, para a busca de uma solução justa, exige-se um custo maior, além de tempo 
e atividade comparticipada entre o juiz e os demais sujeitos do processo. Essa 
situação, segundo Taruffo, costuma impor a escolha de uma das faces da eficiência 
e a exclusão da outra completamente.37 

No sistema brasileiro, em razão dos fatores indicados, costuma-se trabalhar 
com a eficiência quantitativa, impondo-se uma visão neoliberal de alta produtividade 

34 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. PL. nº 1213/07. Exposição de motivos. Disponível em: <www.
camara.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2014.

35	 TARUFFO,	 Michele.	 Orality	 and	 Writing	 as	 Factores	 of 	 Efficiency	 in	 Civil	 Litigation.	 In	 CARPI,	 Federico;	 ORTELLS	
RAMOS, Manuel. Oralidad y escritura em um processo civil eficiente. València: Universidad de València. 2008. v. 2, p. 185. 

36 Ibidem, p. 188.
37 TARUFFO. Op. cit., p. 189.
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de decisões e de uniformização superficial dos entendimentos dos tribunais, mesmo 
que isso ocorra antes de um exaustivo debate em torno das questões postas no 
processo, com a finalidade de aumentar a estatística da solução dos casos.

Tendo a combinação das duas dimensões da eficiência, ou seja, a preocupação, por 
um lado, com a celeridade e os custos dos processos, e, por outro, com a qualidade das 
decisões, chega-se a um modelo processual revestido de uma forma mais legítima. Nessa 
linha, afirma Taruffo que, para se considerar um processo como realmente eficiente, 
deve-se convergir as duas perspectivas, resolvendo-se a situação litigiosa em tempo 
razoável e custo reduzido, mas que não exclua a necessária fundamentação da decisão.38 

O discurso do movimento reformista processual brasileiro está impregnado da 
primeira perspectiva da eficiência e vem criando uma série de normas para alcançar 
esse fim, conforme já destacado anteriormente. 

A própria forma de elaboração dessas normas se mostra de duvidosa 
legitimidade democrática. Isso porque esses instrumentos apresentam grande força 
obstativa e aniquiladora de demandas e, devido ao grande impacto que podem 
gerar na vida das pessoas, dependeriam de um processo legislativo que permitisse a 
participação democrática na sua elaboração.

Nesse sentido, vale destacar que as principais leis examinadas nesta seção, 
que destinaram-se a implantar a eficiência quantitativa, foram levadas a efeitos por 
intermédio de processos legislativos muito breves, sem a devida maturação dos 
projetos, permeando um curto espaço de tempo de pouco mais de um ano, chegando 
ao máximo dois, além da própria origem dos seus textos. Observa-se – e a própria 
exposição de motivos sinaliza – que esses projetos nasceram no âmbito do IBDP, 
instituto formado por renomados juristas, que se debruçam nas pesquisas processuais, 
mas que não abriu as discussões sobre essas reformas a outros setores interessados.

As reformas examinadas, embora possam aparentar que se efetivaram de 
modo pontual, por terem sido veiculadas por várias leis pulverizadas, na verdade, 
representaram uma macrorreforma, haja vista que geraram uma ruptura de 
paradigmas de grande impacto ao sistema jurídico brasileiro. Implantou-se um 
modelo rígido destinado a promover a observância obrigatória de precedentes 
judiciais com maior impacto nas demandas consideradas de alta intensidade.

Portanto, num contexto de reformas macroestruturais, não se pode esquecer 
da ordem constitucional democrática e do respeito aos princípios constitucionais do 
processo, pois, embora as exposições de motivos das normas examinadas indiquem 
que os institutos ora implantados não poderiam violar o contraditório e a ampla defesa 
do jurisdicionado, constata-se que os referidos mecanismos, num viés pragmático, 
afastam-se por completo desses princípios, não passando de mera retórica. 

A preocupação com a observância da ordem constitucional democrática não 
se refere apenas à necessária adequação das normas processuais propostas ao texto 
constitucional, mas inicia-se pela observância do devido processo legislativo, em 
virtude do imenso impacto que gera aos jurisdicionados brasileiros ao buscarem no 
processo judicial a garantia dos seus direitos fundamentais.

38  Ibidem, p. 190.
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Propostas dessa magnitude exigem debate e participação da opinião pública, 
da sociedade civil organizada em termos amplos, tendo em vista que este movimento 
reformista não modifica apenas leis, mas também práticas processuais reiteradas e 
consagradas, além, e principalmente, do método de interpretação para as normas 
aplicadas no caso concreto. 

Diferenciar as reformas em macroestruturais ou reformas pontuais decorre do 
exame da própria trajetória do movimento reformista do direito processual após 
a Segunda Guerra Mundial, em especial, ao se tomar o direito comparado como 
mote, conforme Michele Taruffo propôs.39 Nessa direção, destaca-se no ambiente 
dos países da Europa e da América Latina que o momento de reforma reflete o 
momento político de redemocratização e a construção de um novo projeto cultural.40

As reformas pontuais acontecem para permitir, num primeiro momento, a 
adequação dos pontos de maior colisão das normas processuais com a nova ordem 
constitucional, preenchendo as lacunas da eventual ausência de recepção de normas. 

Andolina e Vignera afirmam que o problema do processo na perspectiva 
pós-constitucional não se compreende a partir do “ser”, mais sim do “dever ser”, 
justamente em função da necessidade de adequação da norma processual vigente à 
nova ordem constitucional.41 

Nas reformas macroestruturais, exige-se uma reflexão mais densa e que se 
verifica no momento em que o projeto cultural democrático já está mais consolidado, 
justificando-se até a projeção de uma nova ordem processual codificada. Essa 
compreensão do processo de redemocratização deve ser vista como um projeto que 
se volta para o futuro. 

No cenário brasileiro, percebe-se essa tendência, pois o Código de Processo 
Civil vigente foi instituído pela Lei nº 5.869/73, num dos momentos políticos mais 
conturbados da nossa história, sob a égide do Ato Institucional nº 5, e mesmo com 
a redemocratização do Estado brasileiro com a Constituição de 1988, optou-se, 
inicialmente por reformas pontuais.

Em reformas macroestruturais, muda-se o eixo da discussão, uma vez que, nas 
pontuais, partia-se da legislação processual para uma interpretação conforme o texto 
constitucional. Neste momento, parte-se da Constituição, em busca da produção de 
um novo texto fundado em sua normatividade e voltado ao projeto de concretização 
de uma ordem jurídica democrática.42 

Infere-se que, para as reformas macroestruturais, como a levada a efeito após 
a Emenda Constitucional nº 45, principalmente em relação ao enrijecimento dos 
métodos de precedentes judiciais, exige-se mais que a atuação das diversas fases 
do processo legislativo brasileiro, que é deflagrado pela apresentação do projeto 

39 TARUFFO, Michele. Aspetti fondamentali del processo civile di civil law e di common law. In: TARUFFO, Michele. Sui 
confini: scritti sulla giustizia civile. Bologna:II Mulino, 2002, p. 77.

40 BARROS. Flaviane de Magalhães; NUNES Dierle. As Reformas Processuais Macroestruturais Brasileiras. In: Reformado 
Processo Civil: Perspectivas Constitucionais. Belo Horizonte: Fórum. 2010. p. 31.

41 ANDOLINA, Italo e VIGNERA, Giuseppe. I fondamenti constituzionali della giustizia civile: in modelo constituzionale del 
processo civile italiano. 2. Ed. ampliata e aggiornata. Torino; G. giappichelli. 1997, p. 75.

42 BARROS. Op. cit., p. 32.
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de lei, análise pela Comissão de Constituição e Justiça, votação nas duas casas 
do Congresso Nacional e a sanção do Chefe do Executivo. Diante das rupturas de 
paradigmas que podem ser geradas pelas reformas macroestruturais, principalmente 
com a edição de novo Código de Processo, torna-se necessário que se agregue aos 
atos e fases do processo legislativo definido constitucionalmente outras fases, 
destinadas a promover maior legitimidade nas reformas dessa importância, pois 
serão reconhecidas em razão da participação dos afetados pela norma, ou seja, a 
sociedade civil e os operadores do direito. 

Essa participação prescinde de uma preparação técnica e metodológica 
adequada, de modo a evitar que a legislação processual seja vista como a adesão 
a compreensões pessoais sobre o direito processual. Sugere-se, assim, um 
procedimento legislativo legítimo e democrático que se apresenta em fases para um 
processo de macrorreformas, como o utilizado na experiência inglesa, constante no 
relatório da reforma processual de 1998.43

A primeira fase consiste num diagnóstico prévio, destinado a identificar os 
principais problemas e as divergências na aplicação dos institutos processuais. 
Para que esse intento seja levado a efeito com adequação, é necessário efetuar 
uma investigação prévia, que permita buscar elementos acerca do funcionamento 
dos mecanismos processuais, a fim de extrair informações sobre os pontos de 
funcionamento eficientes e os de crise, e assim propor as mudanças necessárias e a 
manutenção dos institutos que não carecem de alteração.

Uma investigação desse porte, para alcançar os resultados almejados, deveria 
agregar diversos setores da sociedade em todas as regiões do país, em face da 
pluralidade de questões peculiares afetas aos diversos segmentos da sociedade.

A segunda etapa sugerida seria a definição dos parâmetros das reformas 
e a constituição de uma comissão de profissionais, destinada a elaborar as 
propostas. Partindo do relatório de diagnóstico, é imprescindível que se faça um 
esquema estratégico que apontará as diretrizes das reformas, definindo seus eixos 
estruturantes. A definição desses objetivos preponderantes44permite ao aplicador 
identificar as escolhas de fundamentação do movimento reformista.

Nas reformas processuais em perspectiva democrática, o eixo principal é 
aquele que projeta os direitos fundamentais processuais em dimensão dinâmica, não 
se mostrando adequado à sobrevalorização apenas de um desses, como acontece, 
por exemplo, com a celeridade processual.

Outro ponto importante é a escolha de uma comissão de especialistas que, 
efetivamente, parta dos dados constantes no relatório de diagnóstico, e que não 
fiquem tentados a propor medidas tomadas com base em impressões pessoais, pois 
esse processo de mudanças deve representar tarefa de cidadania e não de defesa de 
concepções teóricas e subjetivas isoladas. 

43 WOOLF. Harry. Acess to justice. Final Report to de Lord Chancelor on de Civil Justice Sistem in England and Wales. 
London: HMSO. 1998, p. 86. 

44 WOOLF. Op. cit., p. 93. 
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Como terceira fase desse método, após a escolha da comissão, seria necessário 
que se conferisse tempo suficiente para se discutir e apresentar o texto do anteprojeto 
e, em seguida, submeter ao debate democrático, organizando-se, para tanto, audiências 
públicas, congressos com especialistas, para garantir, durante o amadurecimento do 
anteprojeto, a participação dos cidadãos e da sociedade civil organizada, representadas 
por associações de classe, institutos de pesquisa e universidades. 

Após a etapa de discussão do anteprojeto, que, conforme sugerido, deve 
ser ampla, e adotadas as sugestões e críticas pertinentes, elabora-se o texto 
base a ser submetido ao processo legislativo formal, que passaria pelo crivo 
da aferição da constitucionalidade, apresentação de substitutivos e emendas, 
até a aprovação do texto final pelo Congresso Nacional, em seguida a sanção e 
consequente promulgação.45

O período de vacância consiste na quinta etapa em que a sociedade se prepara 
para a entrada em vigor do novo sistema processual. Essa fase exige grande 
comprometimento dos principais articuladores do sistema, que devem se submeter 
a um processo de atualização de forma a se adequarem às suas especificidades.

Nesse período, mostra-se imperiosa a implementação de políticas públicas 
destinadas a democratizar o sistema processual, que imponha verdadeira reforma do 
Poder Judiciário, de suas rotinas, de sua cultura, de seu gerenciamento, pois apenas 
a reforma na legislação processual não se mostra apta a gerar resultados eficazes. 

Outro aspecto de extrema importância é a preocupação com a transição, 
ou seja, há a necessidade de se criar uma postura de análise casuística do direito 
intertemporal, já que os processos em curso precisarão se adaptar à nova sistemática 
implementada pela reforma. As reformas processuais, que geram rupturas 
significativas ao sistema, podem, caso não se tenha esse cuidado, gerar grande 
insegurança jurídica aos afetados do processo em andamento.46

Com a nova ordem processual recentemente vigorando, será necessário 
instituir uma comissão de monitoramento da reforma e, assim, verificar o impacto 
casuístico das alterações e, em médio prazo, propor adequações em face de dados 
concretos que devem constar de relatórios.

Como a experiência inglesa, observa-se que um processo legislativo de 
alteração macroestrutural do sistema processual com perspectiva constitucional 
exige a submissão de etapas que permitam primeiramente a identificação dos 
pontos sensíveis a serem alterados, a apresentação de propostas de modificação, 
o amadurecimento com debates entre os segmentos mais afetados, um controle 
casuístico de transição e a implementação de um observatório das mudanças.

Conforme destacado, as reformas processuais brasileiras efetivadas após o 
advento da Emenda Constitucional nº 45/04, sobretudo as relacionadas à imposição 
de padrões decisórios, não se revestem do perfil de reforma pontual, mas sim de 
caráter macroestrutural, e, assim, deveriam ser submetidas a um procedimento 
legislativo que lhes atribuísse legitimidade.

45  WOOLF. Op. cit., p. 97.
46  BARROS. Op. cit., p. 30.
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Não foi diferente com a proposição, essa sim, formalmente macroestrutural, 
de criação de novo Código de Processo Civil. Além do descumprimento das etapas 
prévias à confecção do anteprojeto, em especial, a ausência de um diagnóstico 
prévio, o Senado Federal exigiu a sua elaboração em curto espaço de tempo, no 
intuito de aproveitar a legislatura e, assim, no início do mês de junho de 2010, foi 
entregue ao Presidente do Senado o anteprojeto, antes de qualquer debate sobre os 
dispositivos projetados.47

Nesse breve liame temporal, destinado à elaboração do anteprojeto, a 
Comissão não explicou os objetivos estruturantes da proposta, apesar do discurso de 
justificação estar sempre escorado na celeridade, otimização e segurança jurídica, 
pontos explorados nas várias audiências públicas realizadas, não para discutir o 
texto já projetado, mas apenas algumas ideias que iriam tangenciar a reforma.

Aprovado o texto originário pelo Senado Federal, que, conforme já destacado, 
recebeu a referência de PLS nº 166/10, a proposta foi encaminhada para a Câmara 
dos Deputados, e passou a ser identificada pela referência de PL nº 8046/10. 
Recebeu várias emendas e, nos aspectos referentes ao objeto desta pesquisa, houve 
um fortalecimento ainda maior dos métodos de solução de demandas seriais. 

Pelo relatório final, apresentado pelo Deputado Paulo Teixeira e aprovado 
na Comissão Especial da Câmara, no dia 17/07/2013, cria-se a possibilidade de 
conversão de ação individual em ação coletiva, de acordo com o disposto no artigo 
334 do PL nº 8046/10; permite o cabimento do incidente de resolução de demandas 
repetitivas envolvendo situações fáticas supostamente isomórficas. Citam-se apenas 
esses dois pontos para exemplificar.

Retornando ao Senado, após a votação de vários destaques, o texto final foi 
aprovado sob a relatoria do Senador Vital do Rêgo no dia 16/12/14, seguindo para a 
sanção da Presidência da República.

Funcionalidade, otimização, celeridade, esses são os pilares que sustentam as 
reformas processuais nos últimos tempos, sem haver a preocupação em legitimar 
todo esse processo que, diante da sua magnitude e do impacto ao jurisdicionado, 
deveria ser amadurecido por meio de um processo legislativo realmente democrático. 

ConClUSão

No exame das várias reformas efetuadas na legislação processual brasileira, 
direcionadas à resolução dos conflitos de massa e do emprego de padrões decisórios, 
permitiu-se constatar que, a cada alteração, os métodos se fortaleciam com a 
introdução de blindagens cada vez mais rígidas, que impunham a observância do 
standard do tribunal. 

Analisando-se os principais núcleos de discussão desse movimento, observou-
se que os discursos de justificação para fortalecer os métodos existentes e criar novos 
métodos tangenciavam sempre a necessidade de preservação da segurança jurídica 

47 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de 
Código de Processo Civil. Brasília. Senado Federal. Presidência. 2010.
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e da celeridade processual, mas na verdade, estavam impregnados de fundamentos 
que se aproximam intensamente dos anseios neoliberais. Essa inferência foi 
possível a partir da análise da exposição de motivos de algumas das principais leis 
responsáveis por essas alterações, dentre as quais pode ser citada a Lei nº 11.277/06, 
que introduziu no Código de Processo Civil a sentença liminar de improcedência.

Reduzir a participação do jurisdicionado no espaço decisório faz gerar 
entendimentos judiciais subjetivistas acerca da aplicação normativa, esvaziando por 
completo o que se espera de um modelo processual constitucional.

Percebe-se, assim, que a influência do neoliberalismo na estrutura do processo 
procura legitimar seus objetivos com discursos socializantes, como se a celeridade 
processual e o emprego de padrões decisórios fossem benéficos ao jurisdicionado, 
mas, na realidade, buscam uma funcionalidade que atenda ao mercado.

A celeridade processual legítima, seria aquela que considera os demais princípios 
constitucionais, sobretudo o contraditório participativo, dentro de um espaço suficiente 
para a implementação da participação de todos os envolvidos, e não a celeridade que 
termina o mais rápido possível numa dimensão meramente estatística. 
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RESUMo

O artigo se destina ao estudo da judicialização das relações sociais com a 
institucionalização da agenda da igualdade no Poder Judiciário. O objetivo geral 
da pesquisa é identificar a função dos Tribunais na atualidade no que se refere as 
decisões interventivas nas relações sociais. As hipóteses construídas pelas ciências 
sociais apontam para uma crescente restrição do espaço de decisão no âmbito 
privado, retirando a autonomia da sociedade para discutir na esfera pública a agenda 
da igualdade e relegando ao Poder Judiciário as decisões referentes a efetivação dos 
direitos sociais. O marco teórico é construído a partir da ampliação da agenda da 
igualdade no Estado Social. O método utilizado será o indutivo através da utilização 
de categorias jurídicas e pesquisa bibliográfica.

PAlAVRAS-CHAVE

Judicialização; Poder Judiciário; relações sociais.

ABSTRACT

The article is intended to study the judicialization of social relations by 
institutionalizing the issue of equality in the judiciary. The overall objective 
of the research is to identify the function of the courts today regarding the 
intervening decisions in social relations. The hypotheses constructed by the 
social sciences point to a growing space restriction decision in private, removing 
the autonomy of society in the public sphere to discuss the agenda of equality 
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and relegating the Judiciary decisions regarding the realization of social rights. 
The theoretical framework is constructed from the expansion of the equality 
agenda in the Welfare State. The method is used by the inductive use of legal 
categories and literature.

KEywoRDS

Judicialization; Judiciary; Social Relations.

InTRoDUção

A judicialização das relações sociais é o fenômeno que se intensificou com a 
instituição do Welfare State e a crescente invasão do direito e do Poder Judiciário 
em práticas sociais, inclusive aquelas reservadas tradicionalmente à vida privada. 

Trata-se de uma extensa transformação das práticas jurídicas e sociais, 
com o surgimento de novos atores judiciais e direitos individuais e coletivos, 
reconhecimento de questões familiares e de gênero, incluindo ainda, meio ambiente, 
consumidor e relações de trabalho.

As pesquisas sobre o tema têm focalizado na bibliografia da ciência política e 
da sociologia. A proposta do presente trabalho é inserir no debate da judicialização 
das relações sociais a reflexão quanto aos limites da inserção do Poder Judiciário 
na vida privada, partindo das causas do fenômeno, principalmente considerando as 
transformações ocorridas nas esferas pública, privada e o surgimento do social e 
nesse quadro a vanguarda assumida pelo Poder Judiciário.

Propõe-se o debate, analisando a possível ascensão do Poder Judiciário como 
consequência do auge da esfera social na atualidade. Num momento em que os 
limites entre o que é público e o que é privado não são mais identificáveis, e a 
economia, a sobrevivência e os paradigmas das relações familiares tomam o centro 
do debate político, onde uma inflação legislativa, com caráter mais imperativo do 
que diretivo das ações é a resposta conseguida pelo Estado social. 

Nessa perspectiva é que se analisará as conexões possíveis entre o 
fortalecimento do Poder Judiciário, como garantidor do princípio da igualdade e a 
alienação dos indivíduos em relação à política, para se tornarem consumidores num 
fenômeno de sociedades de massa.

O desenvolvimento do texto permeia os debates do acesso à justiça até a 
explosão de conflituosidade ocorrida na sociedade atual, propondo uma reavaliação 
da conveniência de um Poder Judiciário interventivo e regulador.

JUDICIáRIo InTERVEnTIVo, ACESSo À JUSTIçA 
E A JUDICIAlIZAção DAS RElAçÕES SoCIAIS

A expansão da força reguladora do direito não tem alcançado somente a esfera 
prioritariamente concedida à política, mas vem, cada vez mais, se apropriando 
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dos espaços notadamente privados do âmbito familiar, da educação e das relações 
econômicas, ou seja, áreas propriamente privadas. A ampliação se deu sob duas 
frentes distintas, porém, conexas: a assunção de novos direitos decorrentes do Estado 
Providência/Welfare e o surgimento de novos atores na esfera pública. Nas duas formas, 
admite-se maior atuação do Poder Judiciário em temas que antes atuava somente 
por exceção. Ao lado deste novo fenômeno, traz-se a constatação da incompetência 
democrática dos Poderes Executivo e Legislativo de oferecerem respostas seguras 
à demanda social por justiça o que exige a implementação de direitos assegurados 
formalmente na Constituição Federal de 1988. Como esclarece Vianna (et. al.)

A emergência do Judiciário corresponderia, portanto, a um contexto em que o 
social, na ausência do Estado, das ideologias e da religião, e diante de estruturas 
familiares e associativas continuamente desorganizadas, se identifica com a 
bandeira do direito, com seus procedimentos e instituições para pleitear as 
promessas democráticas ainda não realizadas na modernidade.3

Outra resposta aceita para o processo de judicialização do social é a prevalência 
dada nos sistemas constitucionais à agenda igualitária, que colocou no palco novos 
atores sociais – afrodescendentes, ambientalistas, etc. -, que cobram maior regulação 
e normatização de seus direitos de forma a torná-los efetivos jurisdicionalmente. 

Também as esferas familiar e do trabalho, áreas estritamente privadas 
incorporaram características públicas exigindo maior intervenção do Poder Judiciário 
e da legislação. No contexto familiar, a legislação tem procurado se adaptar às 
fortes transformações da instituição, que deixou o modelo tradicional, para admitir 
direitos à concubina, aos parceiros homoafetivos, às famílias monoparentais, etc. 
No âmbito do direito do trabalho, a complexidade dos meios de produção gerados 
pela sociedade industrial e pelo mundo globalizado, exigiram maior proteção do 
trabalhador com aspectos antes desconhecidos, como a fadiga e as patologias 
mentais, decorrentes do excesso de trabalho ou da atribulação da vida diária.

Na realidade brasileira, a invasão do direito é resposta não só à substituição 
das instituições representativas da República pelo Poder Judiciário, mas à expressão 
da ampliação da igualdade num ambiente que desconheceu as instituições da 
liberdade. “Neste sentido, o direito não é ‘substitutivo’ da República, dos partidos 
e do associativismo – ele apenas ocupa um vazio, pondo-se no lugar deles, e não 
necessariamente como solução permanente.”4

Essa permanente autonomia e expansão em relação à política é vista com 
preconceito pelas forças republicanas de soberania popular firmadas sob a regra da 
maioria. A própria absorção pelo direito de todos os aspectos da vida social, como 
economia, família, escola e o mundo do trabalho, “[...] é apontada como responsável 
por uma patológica colonização do mundo da vida que se veria enredado na malha 
de um processo de juridicização, do que resultaria uma cidadania passiva composta 

3 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 149
4 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 150
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de clientes da ação administrativa do Estado.”5 Se por um lado, a juridicização 
corrompe a própria soberania popular, noutro norte, corrói o próprio direito, 
que perderia sua identidade, ao passo que haveria uma contínua dependência da 
sociedade, fortalecendo o aspecto material e decaindo a dimensão formal que lhe é 
própria. Como apontado por Sousa, “[...] ao deslocar a questão da normatividade do 
direito dos enunciados abstractos da lei para as decisões particulares do juiz, criou 
as pré-condições teóricas da transição para uma nova visão sociológica centradas 
nas dimensões processuais, institucionais e organizacionais do direito.”6 

Weber concebe o direito como aquilo que o legislador, democraticamente ou 
não, definiu segundo um processo institucionalizado. As ordens estatais modernas, 
nessa compreensão, são desdobramentos da dominação legal mantidas somente por 
uma crença na legalidade como legitimidade. Assim, não há qualquer vinculação 
entre direito e moral, já que o direito dispõe de uma racionalidade independente.7 
A concretização material dos direitos pleiteadas frente ao Estado social não 
tem coerência com a formulação de uma ordem jurídica racional e formal. “A 
racionalização do direito, nos estudos de Max Weber, contempla a racionalidade 
dos conceitos e práticas legais (o tipo e grau de racionalidade do direito, o caráter 
formal ou material dos procedimentos e critérios de decisão utilizados), em direção 
a um direito racional-formal.”8

As necessidades de maior intervenção do Estado na realidade social são 
decorrentes da materialização do direito burguês no Estado social e não são 
unicamente decorrências do crescimento das prescrições jurídicas nas sociedades 
complexas. O Estado social atendeu aos reclamos por maior justiça e com isso partiu 
estrategicamente para conferir um sistema de compensações e regulamentações. A 
diferenciação objetiva das esferas jurídicas depende de forma convexa das estruturas 
técnico-jurídicas e também de uma estrutura de associação política, fatores que 
influenciam no desenvolvimento formal do direito.

Nesse ponto entra em debate a célebre distinção dos conceitos weberianos 
entre “formal” e “material”, aduzindo que a introdução desse último no 
ordenamento jurídico, destrói sua racionalidade formal. “Weber comprova sua 
tese, utilizando principalmente exemplos do direito liberal privado, cuja função 
era garantir, através de leis públicas, abstratas e gerais, a vida, a liberdade e a 
propriedade dos sujeitos de direitos privados que celebram acordos.”9 Noutro 
canto, buscando a materialização de direitos estão nas áreas do direito social, no 
direito do trabalho, do cartel e da sociedade.

5 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo. Revolução processual do direito e democracia progressiva. in VIANNA, 
Luiz Werneck (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. 2002. p. 340

6 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 163
7	 “Isso	significa	que	o	direito	moderno	tem	que	legitimar	o	poder	exercido	conforme	o	direito,	apoiando-se	exclusivamente	

em qualidades formais próprias. E, para fundamentar essa ‘racionalidade’, não se pode apelar para a razão prática de 
Kant ou de Aristóteles.” HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 193

8 MARTINS, Queila Jaqueline Nunes. Sociologia do direito em Max Weber: processos de racionalização e de 
juridicização das relações sociais. in	Produção	científica	CEJURPS	–	2006/	Universidade	do	Vale	do	Itajaí	–	Itajaí:	
Universidade do Vale do Itajaí, 2006. p. 33

9 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 195
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A compreensão da tendência de materialização do direito é melhor compreendida 
quando contraposta à construção formal de seu conteúdo, o que segundo Habermas, 
na teoria weberiana é justificada pelo trabalho acadêmico de dogmáticos do direito. 
Os três aspectos destacados por Habermas10, para um direito formal são:

Em primeiro lugar, a estruturação sistemática de um corpus de proposições 
jurídicas claramente analisadas coloca as normas vigentes numa ordem 
visível e controlável. Em segundo lugar, a forma da lei abstrata e geral, não 
configurada para contextos particulares especiais, nem dirigida a destinatários 
determinados, confere ao sistema de direitos uma estrutura uniforme. E, em 
terceiro lugar, a vinculação da justiça e da administração à lei garante uma 
implementação confiável dessas leis.

Com esse compasso, a juridicização provocada pelo Estado social, suprime a 
distinção entre direito público e privado e não esfacela a unidade do direito, inclusive, 
quanto a compreensão da hierarquia normativa. O ponto de inflexão é que um sistema 
legal de objetivos e programas finalísticos elastecem a clara distinção que existia entre 
a lei e a administração da justiça, e ainda, introduz no ordenamento legal preocupações 
exteriores de ordem política e moral que não podem ser previstas facilmente.11

São essas críticas que fazem Weber colocar o direito na sua compreensão 
unicamente formal, entendendo a materialização de direitos advindos do Estado 
social, como uma juridicização que leva o Poder Judiciário navegar em áreas que 
não lhe pertencem. Como afirma Habermas ao trabalhar a teoria weberiana12, a 
teoria pode ser tratada em três aspectos:

Em primeiro lugar, ele parte de um conceito amplo de técnica, que inclui 
o sentido de técnica de oração, de pintura, de educação, etc., a fim de 
mostrar que aquilo que em geral segue uma regra é importante para uma 
certa racionalidade do agir. Padrões de comportamento confiavelmente 
reproduzíveis podem ser previstos. E, quando se trata de regras técnicas e 
perfectíveis da dominação da natureza e do material, a racionalidade geral 
de regras assume o significado mais estrito de racionalidade instrumental. 
Em segundo lugar, Weber fala em racionalidade de fins, quando não se 
trata mais de aplicação regulada de meios, mas de seleção de fins, tendo em 
vista valores dados preliminarmente. [...] Em terceiro lugar, Weber também 
considera racionais os resultados do trabalho intelectual de especialistas, 
os quais enfrentam analiticamente os sistemas simbólicos tradicionais [...]. 
Tais realizações doutrinárias são expressão de um pensamento científico-
metódico, que tornam o saber ensinável mais complexo e específico.

10 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 195/196
11 “Nesta medida é possível falar, em sentido descritivo, de uma ‘materialização’do direito. Para atribuir a esta expressão um 

sentido crítico, Max Weber estabeleceu duas relações esclarecedoras: a) a racionalidade do direito está fundamentada 
nas	suas	qualidades	formais;	b)	a	materialização	configura	uma	moralização	do	direito,	isto	é,	a	introdução	de	pontos	
de	vista	da	justiça	material	no	direito	positivo.	Disso	resultou	a	afirmação	crítica,	segundo	a	qual,	o	estabelecimento	de	
um nexo interno entre direito e moral destrói a racionalidade que habita o medium do direito enquanto tal. HABERMAS, 
Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 197

12 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 197/198
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Tomando em conta a racionalidade das regras e da construção de um sistema 
jurídico lógico-formal, tem-se um direito moralmente neutro, basicamente orientado 
pela aplicação de regras a comportamentos, criando um modelo matemático de 
ações e consequências jurídicas. Como define o próprio Weber13:

O trabalho jurídico atual, pelo menos naquilo com que alcançou o mais 
alto grau de racionalidade lógico-metódica, isto é, a forma criada pela 
jurisprudência do direito comum, parte dos seguintes postulados: 1) que toda 
decisão jurídica concreta seja a ‘aplicação’ de uma disposição jurídica abstrata 
a uma ‘constelação de fatos” concreta; 2) que para toda constelação de fatos 
concreta deva ser possível encontrar, com os meios da lógica jurídica, uma 
decisão a partir das vigentes disposições jurídicas abstratas; 3) que, portanto, 
o direito objetivo vigente deva constituir um sistema ‘sem lacunas’ de 
disposições jurídicas ou conter tal sistema em estado latente, ou pelo menos 
ser tratado como tal par aos fins da aplicação do direito; 4) que aquilo que, do 
ponto de vista jurídico, não pode ser ‘construído’ de modo racional também 
não seja relevante para o direito; 5) que a ação social das pessoas seja sempre 
interpretada como ‘aplicação’ ou ‘execução’ ou, ao contrário, como ‘infração’ 
de disposições jurídica [...] isto porque, de modo correspondente à ausência 
de lacunas no sistema jurídico, também a ‘situação jurídica ordenada’seria 
uma categoria básica de todo acontecer social.

Com o processo de judicialização típico do Estado social, esses aspectos formais 
do direito são prejudicados e o legislador passa a soterrar a estrutura social com um 
emaranhado de normas reguladoras e compensadoras que abrem espaço amplo de 
decisão do Poder Judiciário. “Os Tribunais têm que trabalhar com cláusulas gerais 
e, ao mesmo tempo, fazer jus ao maior grau de variação de contextos, bem como à 
maior interdependência de proposições jurídicas subordinadas.”14

Um panorama sobre a construção teórica da sociologia jurídica, demonstra, 
segundo Santos15, como mesmo de forma diversificada todas essas nuances ocorridas 
no século XX, privilegiaram a vertente normativista e substantivista na análise das 
célebres dicotomias entre o direito vigente e o direito eficaz ou na capacidade de 
contribuição do direito na transformação e desenvolvimento sócioeconômico das 
sociedades tradicionais, esquecendo da importância das questões processuais, 
institucionais e organizacionais. Essa conjuntura somente se alterou a partir do 
início da década de 60, especialmente, por três fatores apontados por Santos16:

Em primeiro lugar, o desenvolvimento da sociologia das organizações, 
um ramo da sociologia que tem em Weber um dos principais inspiradores, 
dedicado em geral ao estudo dos agrupamentos sociais criados de modo mais 
ou menos deliberado para a obtenção de um fim específico [...]. A segunda 

13 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 1996. p. 13
14 MARTINS, Queila Jaqueline Nunes. Sociologia do direito em Max Weber: processos de racionalização e de 

juridicização das relações sociais. 2006. p. 38
15 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 164
16 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 164
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condição teórica é constituída pelo desenvolvimento da ciência política e 
pelo interesse que esta revelou pelos tribunais enquanto instancia de decisão 
e de poder políticos. [...] A terceira condição teórica é constituída pelo 
desenvolvimento da antropologia do direito ou da etnologia jurídica. 

Ao lado dessa estruturação teórica propícia, as condições sociais, com o 
surgimento de novos movimentos a par dos movimentos operários, inseriram a luta 
da igualdade em outro plano, confrontando-a com a desigualdade advinda da lei. O 
papel democrático de intermediação entre a sociedade civil e o Estado era realizado 
pelos partidos políticos, que no entanto, passam a ser representados por grupos 
que visam atender unicamente seus interesses. Por outro lado, a complexidade das 
sociedades modernas, cria diversos grupos de interesse que precisam de espaço 
público para escoar suas reivindicações através de organizações que facilitem a 
comunicação de suas vontades.17 

O recuo das instituições tradicionais de representação da sociedade, como os 
partidos políticos e sindicatos, fez emergir a partir dos anos 80, grande número 
de organizações não governamentais buscando a efetivação de direitos básicos. 
“O papel político dessas organizações tem se afirmado nas várias Conferências e 
em atuações práticas, como monitoramento de atividades do parlamento, atuação 
nas eleições através do debate das plataformas dos candidatos, mobilizações para 
reforma social e desenvolvimento democrático [...]”.18 Esses movimentos produzem 
grande transformação comunicativa e discursiva nos espaços públicos, e ainda na 
interação com o Estado não se fixando somente como “[...] um contrapoder, mas 
um poder de convocação, inovação e experimentação social. A participação assume, 
assim, formas mobilizatórias, reivindicatórias, de gestão e co-gestão de serviços, ou 
institucionais e simbólicas, [...]”19.

A segunda condição social, determinante para esse novo quadro da 
sociologia jurídica, foi o interesse nas transformações operadas pelo Estado-
providência20, resposta dada pelas lutas sociais ao Estado liberal, objetivando 

17 “A ideia central que defendemos é de que há duas instâncias que podem estar articuladas, porém, com papéis 
diferenciados, ainda que nem tão dicotomizados como assinala Quere. Na instância mediadora – esfera pública – também 
se produz visibilidade e as ações e atores devem aparecer, até porque a sociedade como um todo deve conhecer e 
debater as questões e mobilizar-se para que propostas sejam aceitas pelos agentes do Estado. De igual maneira, na 
outra instância – espaço público – realizam-se debates, negociações, entre os diversos atores, para que se formulem as 
propostas a serem apresentadas da esfera pública.” TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e o global: limites e desafios 
da participação cidadã. 3 ed. São Paulo: Cortez: Recife: EQUIP; Salvador: UFBA, 2002. p. 46/47

18 “Mais recentemente, vêm-se combinando ações judiciais à ação direta, caso do Movimento Nacional de Aliança dos 
Povos na Índica (Bangladesh), que procura ocupar terras urbanas vazias e construir habitações, tentando depois legalizá-
las pela via administrativa ou judicial [...] Na América Latina, combina-se a implementação de projetos para melhoria de 
condições	de	vida,	financiados	por	ONGs	e	agencias	internacionais,	com	amplos	debates	de	questões	institucionais	e	
dos direitos humanos [...]”TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 
2002. p. 96/97

19 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. 2002. p. 98
20 “Welfare State (Estado do Bem-Estar Social) representa um modelo de Estado que desenvolve políticas de bem estar 

social,	com	significativa	 intervenção	na	economia	e	na	sociedade.	A	social	democracia	é	a	base	para	a	 formação	do	
Welfare State e as políticas keynesianas formam, por sua vez, a face econômica do mesmo Estado.” RAMOS, Flávio. 
É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias? in BOEIRA, Sérgio Luís. Democracia & Políticas 
Públicas: diversidade temática dos estudos contemporâneos. Itajaí: UNIVALI, 2005, p. 51 
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reduzir as desigualdades econômicas produzidas no período, gerando uma 
crise da administração da justiça fenômeno ainda presente. “A consolidação do 
Estado-Providência significou a expansão dos direitos sociais e, através deles, a 
integração das classes trabalhadoras nos circuitos do consumo anteriormente fora 
do seu alcance.”21

Se por um lado o Estado-Providência foi um alento na possibilidade de superar 
as desigualdades sociais, por outro esvaziou a capacidade dos espaços democráticos 
da política de apresentar propostas que reunissem um consenso sobre o interesse 
comum formando uma nova sociedade consumidora e operária. Ora, uma sociedade 
predominantemente formada por operários e com novos direitos sociais garantidos, 
traz a necessidade que os conflitos advindos de sua relação com o capital sejam 
dirimidos pelo judiciário. De outro lado, a inserção maciça da sociedade nos meios 
fabris incluiu o corpo de trabalho feminino que redimensiona o nível das relações 
familiares, trazendo a mulher como provedora financeira, alterando radicalmente a 
relação matrimonial de manutenção do lar ou em medidas como o modo de educar 
os filhos, resultando em conflituosidade que destrona o patriarcado do direito de 
família e faz fluir os conflitos para o Poder Judiciário.

A conflituosidade administrada pela justiça trouxe o congestionamento do 
Poder Judiciário com grande número de processos e logo demonstrou inevitáveis 
constatações: o Estado não detinha capacidade financeira para cumprir com as 
promessas sociais do Welfare, e uma das consequências foi a incapacidade de 
investimento na administração da justiça, que se agravou a partir da década de 
70, “[...] num período em que a expansão económica terminava e se iniciava uma 
recessão, para mais uma recessão com carácter estrutural.”22

A ruptura com o modelo liberal de Estado e como consequência do próprio 
paradigma abstencionista da administração da justiça, trouxe à cena novos atores, 
principalmente dos movimentos operários que resultaram em conquistas públicas 
por melhores condições de trabalho, ambiente normalmente reservado a privacidade. 
“O Direito do Trabalho, nascido dos êxitos daquele movimento, conferiu um caráter 
público a relações da esfera privada, como o contrato de compra e venda da força 
de trabalho, consistindo em um coroamento de décadas de luta do sindicalismo.”23 
Essa imersão das preocupações privadas na esfera pública fizeram desaparecer os 
limites que separavam o Estado da sociedade civil. No mesmo passo, o direito do 
trabalho, ao procurar compensar os menos favorecidos (trabalhadores), transmutou 
a ordem liberal para trazer à esfera pública uma preocupação com a concretização 
da igualdade também nas relações privadas, e assim, inseriu na agenda política o 
tema da justiça social.24

21 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 165
22 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 166
23 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 15
24	 “Portanto,	na	raiz	da	 legislação	welfareana	esteve	presente	um	movimento	social	que,	após	se	afirmar	no	 terreno	da	

sociedade civil, alcançou, pela mediação dos partidos políticos, a esfera pública. Nos países de organização política 
liberal, a concretização dos direitos do welfare não é, pois, estranha à trajetória clássica da democracia representativa, 
uma vez que a passagem do paradigma do direito formal burguês, na designação de Habermas, para o direito welfareano 
resultou da manifestação do voto de maiorias parlamentares, a partir de uma prévia e favorável sedimentação da opinião 
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A codificação do direito do trabalho dentro da área do direito público 
significou a aproximação de princípios desta esfera com princípios de direito 
privado – ou seja, a disponibilidade da força de trabalho com a proteção do 
economicamente desfavorecido -, a exemplo do que prevê a ideologia do welfare 
quanto a conexão entre a administração pública e o mercado. “Se o direito 
privado clássico se assentava sobre a liberdade individual e sobre o pressuposto 
da autolimitação dos indivíduos, o fato de ele ter admitido um elemento de justiça, 
como a proteção do ‘economicamente desfavorecido’ introduzida pelo Direito 
do Trabalho, emprestou-lhe um novo significado, pondo-o também a serviço da 
justiça social.”25

A ideia marcante do welfare é a contraposição da compreensão do trabalho na 
aurora do capitalismo como troca da força produtiva pela remuneração, inserindo 
uma legislação social protetiva, que atravessa nas relações privadas um cunho 
civilizatório. “Aquele direito penetra as relações privadas, retirando-as dessa esfera 
de arbítrio onde impera a lei do mais forte.”26 O redimensionamento da relações 
trabalhistas, insere no debate jurídico a tomada da pessoa humana sob outro ponto 
de vista -, em sua singularidade, identidade e liberdade.

Desde sua criação na década de 40, a justiça do trabalho está em franco 
desenvolvimento com o aumento contingencial do número de processos anuais. 
É saliente a forte relação entre o crescimento das demandas trabalhistas com o 
período de maior liberdade de expressão democrática dos organismos de classe na 
conjuntura política, representando para Cardoso, maior acesso à justiça, fenômeno 
que tem seu ápice na década de 90.27

As transformações paradigmáticas parecem ter ecoado primeiramente no 
direito privado, o que se explica em grande parte pela preponderância de seu 
desenvolvimento colocado sob a Ciência Jurídica e o direito aplicado pelos juízes. 
No decorrer do século XIX, até o código civil de 1900, o direito privado estruturava-
se de forma hermética, situação que somente veio se alterar com o movimento 
constitucionalista democrático. Como assinala Habermas28:

no terreno da sociedade civil.” VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no 
Brasil. 1999. p. 16

25 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 16
26 CARDOSO, Adalberto Moreira. Direito do Trabalho e relações de classe no Brasil contemporâneo. in VIANNA, Luiz 

Werneck (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. 2002. p. 510
27 “1 – entre 1941 e 1961 o ritmo de acesso à justiça cresce em média 14% ao ano, [...] atingindo 155 mil processos 

acolhidos nas Juntas de Conciliação e Julgamento [...] ao acréscimo médio de 7.024 processos ao ano no movimento 
processual. 2 – entre 1962 e 1970 o movimento processual sofre seu primeiro salto importante, com picos em 1963 
(ano da turbulência social sob Jango) e 1970, já em meio à repressão do AI-5. [...] o acréscimo médio de 32.532 
processos ao ano [...]. 3 – entre 1971 e 1973 o crescimento torna-se negativo, coincidindo com o período mais negro 
da ditadura. A queda é de mais de 14 mil processos ao ano, em média. 4 – de 1974 a 1987 ocorre novo crescimento 
vertiginoso [...] Cada ano acrescenta novas 36.293 unidades ao movimento processual. 5 – entre 1988 e 1997 ocorre 
efetiva explosão nas demandas, com cada ano recebendo 112.489 processos a mais que no ano anterior [...]. 6 – 
finalmente	entre	1998	e	2000	a	queda	é	constante,	a	uma	taxa	próxima	do	acréscimo	anterior.	,	Adalberto	Moreira.	
Direito do Trabalho e relações de classe no Brasil contemporâneo. in VIANNA, Luiz Werneck (org.). A democracia e 
os três poderes no Brasil. 2002. p. 340

28 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 132
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Sob a premissa da separação entre Estado e sociedade, a estrutura doutrinária 
partia da ideia de que o direito privado, ao passar pela organização de uma 
sociedade econômica despolitizada e subtraída das intromissões do Estado, 
tinha que garantir o status negativo da liberdade de sujeitos de direito e, com 
isso, o princípio da liberdade jurídica; ao passo que o direito público, dada 
uma peculiar divisão de trabalho, estaria subordinado à esfera do Estado 
autoritário, a fim de manter sob controle a administração que operava sob 
reserva de intervenção e, ao mesmo tempo, garantir o status jurídico positivo 
das pessoas privadas mantendo a proteção do direito individual. 

A doutrina civilista, não vendo com bons olhos o que denominou de submissão 
do direito privado à princípios de direito público disfarçados pela face constitucional, 
alegou a ruína de um edifício autônomo e unitário onde tinha se construído a teoria 
civilista. Nessa nova realidade a dificuldade do direito civil é trabalhar com a 
emergência do Estado social e a sobreposição dos critérios de justiça que orientaram 
sua gestão. A primeira convicção a esbarrar na ideologia do Estado social foi a 
autonomia de contratar e a disponibilidade de direitos que direcionavam a doutrina 
do direito privado, e passam a sofrer interferências com a introdução de princípios 
éticos que não visavam somente a autodeterminação individual mas a justiça social. 
“O ponto de vista da justiça social exige uma interpretação diferenciadora de relações 
jurídicas formalmente iguais, porém diferentes, do ponto de vista material, sendo 
que os mesmos institutos jurídicos preenchem funções sociais distintas.”29 Ainda que 
não se tenha verificado nenhuma alteração na compreensão da autonomia privada, 
que permanece sendo o máximo de liberdade de ação subjetivas iguais para todos, o 
que se altera é o espaço onde se realiza essa autonomia privada. Desmistificando o 
postulado liberal de que a esfera do mercado e da sociedade econômica são espaços 
isentos de poder, somente se prevê a concretização da liberdade jurídica após o 
Estado social com a materialização do direito vigente ou a criação de novos direitos. 

Assim o welfare que já havia garantido a proteção do mercado de trabalho, tem 
no legislativo um operário constante de uma legislação que redimensiona as relações 
entre o público e o privado, pondo a própria economia e as relações sociais sob os 
auspícios da administração pública. Com essa intervenção da justiça social no direito 
privado, as relações sociais passam a ser mediadas por instituições democráticas e não 
dependem mais exclusivamente da esfera privada. Essa mediação da macroeconomia 
pelo direito, inclui seus procedimentos em todas as ações do capitalismo que se 
consolida nesse período. “A progressiva racionalização [...], na medida em que supõe 
ação tempestiva, conhecimento específico em matérias de alta especialização e perícia 
técnica no momento da intervenção, esteve na raiz da ultrapassagem do Legislativo 
pelo Executivo, em termos de iniciativa das leis e da regulação normativa do welfare.”30 
A inflação legislativa de um Estado administrativo e paternalista, com forte aspecto 
burocrático e controle político, trouxe como consequência uma cidadania apática e 
reduzida a ser clientela do Estado.

29  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre validade e facticidade. vol. II. 2003. p. 134
30  VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 19
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A própria queda do paradigma do Estado nacional a partir da década de 80, 
foi momento decisivo para retirada de campo da participação estatal na economia 
e sua intervenção com medidas regulatórias e políticas públicas, com a abertura 
do mercado para oferta de serviços como educação, saúde, habitação, energia ou 
telecomunicações. O Estado reservou-se a comparecer somente em condições 
adversas provocadas por deturpações climáticas ou sociais. “As novas formas de 
gestão fariam parte dessa tentativa de contornar a concepção neoliberal de Estado 
mínimo, mas também de fugir do padrão do estado centralizador e, consequentemente, 
ineficaz para atender demandas sociais multifacetadas.”31

Uma das promessas da democratização do acesso aos tribunais é a 
concretização da garantia do próprio acesso à justiça32, não somente jurídico-
formal, mas especificamente a equalização de forças processuais capazes de superar 
as desigualdades socioeconômicas que relacionam o processo civil e a justiça 
social. Essa nova preocupação do acesso à justiça material e não somente formal, é 
preocupação resultante da consolidação dos direitos sociais após a segunda guerra 
mundial. A nova compreensão colocou o acesso à justiça como “[...] um direito 
cuja denegação acarretaria a de todos os demais.”33 A partir de então, tornou-se 
necessária a remodelação de toda a justiça civil, para transpor seu paradigma técnico 
e formal, socialmente neutra e dar-lhe uma vocação também social e responsável 
pelas transformações operadas pelos direitos sociais.

A PoTEnCIAlIZAção Do ConFlITo E AS 
noVAS FACES Do PoDER JUDICIáRIo

O recurso ao Poder Judiciário, como escoamento de todos os conflitos sociais 
para um poder apaziguador e normalizador de comportamentos, traz à evidência 
duas consequências: o desenvolvimento do acesso à justiça através de novos 
instrumentos estatais e a potencialização dos conflitos privados (família, vizinhança, 
etc.), com o controle punitivo do Estado.

Para redimensionar o acesso à justiça, com vistas a superar os muros que 
separam as classes pobres do Poder Judiciário, buscaram-se medidas no período pós-
autoritário do país que despertem o civismo e a esperança no sentimento de justiça.

No final da década de 80, e com a redemocratização do país, viu-se uma 
sociedade apática, que olhava com estranheza e indiferença para as preocupações 
públicas. O esfacelamento da cultura cívica cidadã, chegou ao máximo da alienação 
social, de modo que não havia crença numa justiça capaz de garantir direitos frente 

31 RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias? in BOEIRA, Sérgio Luís. Democracia & 
Políticas Públicas: diversidade temática dos estudos contemporâneos. 2005, p. 56

32	 Como	assevera	Cappelletti,	 a	 definição	 terminológica	e	 jurídica	 de	acesso	à	 justiça	 é	 difícil,	 porém,	 indispensável	 para	
nortear	as	finalidades	básicas	do	sistema	jurídico.	Numa	perspectiva	de	amplo	acesso	como	garantia	da	justiça	social,	para	
Cappelleti,	a	definição	deve	representar	“[...]	o	sistema	pelo	qual	as	pessoas	podem	reivindicar	seus	direitos	e/ou	resolver	
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema dever ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve 
produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. 1988. p. 8

33 SANTOS Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2006. p. 168
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ao poder. Não bastasse o esgarçamento do sentimento individual de preocupação 
com o comum, o período de ditadura desestruturou todas as instituições políticas 
capazes de litigar publicamente por garantias à sociedade. “Chegava-se à democracia 
política sem cultura cívica, sem vida associativa enraizada, sem partidos de massa e, 
mais grave ainda, sem normas e instituições confiáveis para a garantia da reprodução 
de um sistema democrático.”34

Nesse quadro de estagnação democrática, o Poder Judiciário é chamado como 
poder de coalizão, capaz de resgatar a solidariedade social e o consenso mínimo, 
perdido com o abatimento político. Como diz Vianna35 (et. al.): 

De um lado, nasce, como em outros contextos nacionais contemporâneos, 
da ocupação de um vazio deixado pela crise das ideologias, da família, do 
Estado e do sistema da representação; de outro, reitera uma prática com raízes 
profundas na história brasileira, em que o direito, como instrumento de ação 
de uma intelligentzia jurídica, se põe a serviço da construção da cidadania e 
da animação da vida republicana. 

A busca de consolidação do processo institucional da democracia não se 
esgota no funcionamento do regime, mas requer condições adicionais a partir da 
conexão entre a sociedade e os valores ético-culturais, sem o que, não se acredita 
que as instituições conseguirão estabilidade e a democracia viverá em incertezas.36 
As pesquisas recentes do capital social no Brasil, capazes de atestar a solidariedade 
de redes sociais tem atestado a tendência progressiva, porém ainda inexpressiva 
da participação cívica, estando evidente “[...] o verdadeiro abismo que separa a 
sociedade civil do sistema político brasileiro, com graves implicações para a 
institucionalização da democracia no país.”37

DIREIToS FUnDAMEnTAIS E PolÍTICAS PÚBlICAS: 
A IMPlEMEnTAção PElo PoDER JUDICIáRIo

O welfare state constituiu-se basicamente ancorado pelo Estado nacional e a 
concentração da produção pública de medidas compensatórias às classes excluídas e 
vítimas do sistema liberal de governo. Porém, em seu reverso, afasta a participação e 

34 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 153
35 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil.. p. 153
36 CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Cultura política, capital social e a questão do déficit democrático no Brasil. 

in VIANNA, Luiz Werneck (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. 2003. p. 307 “Daí que, referindo-se 
explicitamente ou não ao tema da cultura política, o argumento sociológico sobre a democratização em países não-
originários tem-se detido em indagações relativas aos movimentos (re)construtivos das identidades coletivas, que visam 
adequá-las, bem como o tecido social, a um ideal de vida compartilhado intersubjetivamente.”

37 CARVALHO, Maria Alice Rezende de. Cultura política, capital social e a questão do déficit democrático no Brasil. in 
VIANNA, Luiz Werneck (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. 2003. p. 323 “A noção, porém, de capital social 
é	tão	controversa,	tem	merecido	tantos	reparos	e	qualificações	que	nem	mesmo	é	possível	saber	se	os	autores	falam	
da ‘mesma coisa’quando comparam dados e resultados de pesquisas. Redes sociais, associativismo, sociedade civil, 
movimentos sociais, cooperativas – são fórmulas que garantem uma intuitiva aproximação com o tema mais geral da 
confiança,	que,	por	sua	vez,	também	se	mistura	nesse	caldo	conceitual.”



67
A judiciAlizAção dAs relAções sociAis: o espaço público institucionalizado 
no Poder judiciário 

empobrece a democracia na medida em que os clientes estatais ficam resignados com 
as ofertas do Estado e não se sentem participantes do meio social que os circunda. 
Em outro sentido, o Welfare State não mostrou capacidade de redistribuir a renda 
que concentrava, e ainda, não promoveu a aproximação da classe trabalhadora com 
o capital, favorecendo uma pequena classe intermediária. Como assevera Giddens38: 

Uma das fraquezas estruturais mais importantes do Welfare state do pós-guerra 
estava presente na tênue relação entre a promoção de eficiência econômica e 
as tentativas de redistribuição. Os sistemas previdenciais mostraram-se não 
só incapazes de realizar muita distribuição de riqueza e renda; o Welfare state, 
na verdade, tornou-se em parte um instrumento para ajudar a promover os 
interesses de uma classe média em expansão. O compromisso de classe não 
era diretamente entre o capital e a classe trabalhadora; era um compromisso 
que consolidou os setores intermediários da ordem social.

A dupla constatação, da impossibilidade de se manter um Estado mínimo e a 
inconveniência do welfare state, pelo excesso de concentração e manipulação das 
políticas públicas, faz surgir a proposta de uma democracia dialógica, com ampla 
participação na formação do que se denomina políticas gerativas. 

A democracia dialógica fundamenta seus pressupostos longe da filosofia 
transcendental e busca a reflexividade social tanto nas atividades diárias como na 
pluralidade de formas de organização coletiva. Por outro lado, a democracia dialógica 
não pressupõe a obtenção do consenso. “A democracia dialógica pressupõe apenas 
que o diálogo em um espaço público fornece um modo de viver com o outro em uma 
relação de tolerância mutua – seja esse ‘outro’ um indivíduo ou uma comunidade 
global de fiéis religiosos.”39

No que concerne as políticas gerativas, ao contrário da ações prestacionais do 
welfare state, partiria de um redimensionamento da relação entre Estado, sociedade 
civil e mercado, visando reavivar a cidadania, tornando os indivíduos ativos na 
definição de metas e objetivos a serem alcançados por essas políticas. A formação 
dialógica dessa democracia tenderia atender uma sociedade plural e multicultural.40

No caso brasileiro, a implementação de políticas públicas para concretização 
das normas constitucionais programáticas vem se apresentando de forma tímida 
e ineficiente, mergulhada na burocracia e na centralização de decisões, tornando 
precários os seus resultados.41 

38 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. Tradução Álvaro Hattnher. São 
Paulo: UNESP, 1996. p. 169

39 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. 1996. p. 133
40 Nesse sentido: GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita. O futuro da política radical. Tradução Álvaro 

Hattnher. São Paulo: UNESP, 1996. RAMOS, Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias? in 
BOEIRA, Sérgio Luís. Democracia & Políticas Públicas: diversidade temática dos estudos contemporâneos. 2005, p. 51 

41 “Como resultado, temos uma descontinuidade na implementação de políticas públicas e as principais causas seriam um 
forte centralismo que envolve o processo decisório na coordenação das políticas em implantação, além dos obstáculos 
muitas	 vezes	 criados	 pelos	 próprios	 níveis	 hierárquicos	 inferiores,	 obstruindo	 a	 fluidez	 necessária	 para	 a	 efetiva	
implementação dos diversos programas e projetos que envolvem a elaboração dessas mesmas políticas.” RAMOS, 
Flávio. É possível esquecer o Welfare State e as políticas regulatórias? in BOEIRA, Sérgio Luís. Democracia & Políticas 
Públicas: diversidade temática dos estudos contemporâneos. 2005, p. 57/58
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A incapacidade do Estado de prover e manter um espaço público onde estejam 
presentes, além de instituições estatais, a sociedade civil organizada, anunciava o 
fracasso das políticas públicas relacionadas aos direitos sociais que a Constituição 
Federal de 1988 fez previsão expressa. Nesse palco para superar a burocracia estatal, 
o Poder Judiciário aparece como instituição capaz de garantir as expectativas sociais 
e a efetividade dos valores ético-políticos do texto constitucional.

Ninguém dúvida da necessidade de tornar o Estado brasileiro mais 
democrático e com menos desigualdades socioeconômicas. Contudo, a dúvida 
que surge é quanto à capacidade e legitimidade do Poder Judiciário para decidir e 
com que critérios decide pela implementação de políticas públicas? Isso porquê, 
sabe-se que as estatísticas e planejamentos administrativos são realizados pela 
administração pública fundada em diversos critérios, que são, no mais das vezes, 
ignorados por grande parte dos agentes políticos quando tomam decisões que 
resultam em políticas públicas.

A função de governar exige a necessidade de controle, coesão e administração 
de todas as forças políticas. Seria um equívoco para o Estado democrático desejar 
que os juízes governassem, seja porque não detêm legitimidade popular, seja porque 
não dispõem do diálogo necessário com a sociedade para definir as políticas públicas 
convenientes para cada época.

Porém, ainda assim, restaria uma importante função para o Poder Judiciário. 
Trata-se da possibilidade de fiscalizar e exigir do Poder Executivo a implementação 
de políticas públicas as quais se comprometeu com vistas a efetivação dos direitos 
sociais assegurados na Constituição Federal de 1988. Neste aspecto é que deve-se 
observar que ativismo judicial não pode, de qualquer forma, adentrar no espaço do 
planejamento e da conveniência de qual política pública deve ser implementada 
em cada tempo. Dos contornos dados à Constituição Federal de 1988, os juízes 
são, em última análise, os únicos intérpretes e responsáveis por definir os limites 
de suas atuações. 

A fixação dos limites à própria jurisdição representa, nesse contexto, uma 
das mais graves funções outorgadas ao Poder Judiciário. A busca da plena 
normatividade constitucional não pode significar o rompimento do delicado 
equilíbrio necessário à democracia. Um governo de juízes, neste sentido, 
em nada difere de um governo aristocrático, pois o regime democrático 
não se coaduna com a concentração extremada de poder político junto a um 
único órgão.42

Após a queda do modelo de Estado legalista, caracterizado pela prevalência 
do Poder Legislativo e o surgimento dos Estados constitucionais, o Poder Judiciário 
ganha maior espaço colocando-se como controlador da atividade do executivo e do 
legislativo – sempre adequando suas atuações ao texto constitucional. 

42 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. 2005. p. 71
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Dentro dessa nova perspectiva, para Cappelletti43, o Poder Judiciário se 
vê, invariavelmente, diante de duas alternativas: permanecer fiel à concepção 
tradicional nos limites da função jurisdicional ou eleva-se ao nível dos demais 
poderes, tornando-se o terceiro gigante, em condições de controlar o legislativo 
e o executivo. A primeira opção lhe garante a confortável atuação formal na 
repressão à violação dos direitos individuais e à criminalidade, negando sua 
vertente política. A escolha pela segunda opção faz o Judiciário assumir uma 
postura política, ultrapassando o nível tradicional de resolução de conflitos de 
natureza privada. 

Uma das consequências do Welfare State é a massificação. As sociedades 
construídas após o modelo de Estado gerado pelo Welfare State caracterizam-
se especialmente por gerarem conflitos sociais que envolvem grande número de 
pessoas, muito frequentemente ligados a problemas econômicos, financeiros e 
de consumo. É preocupação frequente a criação de ações coletivas44 ou modelos 
processuais de tutela desses direitos meta individuais ou coletivos, em condições a 
garantir a isonomia na relação processual e a igualdade de armas da sociedade frente 
a grandes grupos econômicos. 

Porém, tratam-se de situações recentes no sistema jurídico, e portanto, os 
meios processuais e de direito material disponíveis ainda carecem de consolidação. 
Ademais, via de regra, esses direitos estão previstos em normas programáticas 
que não são auto-aplicáveis, forçando que a magistratura defina seu real alcance: 
“pela razão de que tais leis e direitos frequentemente são muito vagos, fluidos e 
programáticos, mostra-se inevitável alto grau de ativismo e criatividade do juiz 
chamado a interpretá-los.”45 Esse é o eixo substancialista, que coloca a imagem do 
juiz como uma nova intelligentzia46, responsável por declarar e efetivar dentro do 
direito princípios já admitidos no seio da sociedade.

No entanto, é importante considerar a crítica da doutrina procedimentalista, 
capitaneada principalmente por Habermas47 e Garapon48, para os quais a invasão da 
política pelo Estado, conduz para constituição de um cidadão-cliente, que mantém-
se de forma passiva diante do Estado aguardando suas concessões e reduzindo, neste 
caso, o espaço da liberdade. Esse é o preço de conduzir a efetividade dos direitos 
sociais pela força impositiva do Estado e não pela manifestação ativa da cidadania, 
o que se espera num regime democrático e para uma cultura cívica saudável. “A 
igualdade somente daria bons frutos quando acompanhada por uma cidadania 
ativa, cujas práticas levassem ao contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos 
democráticos, pelos quais o direito deveria zelar, abrindo a todos a possibilidade de 
intervenção no processo de formação da vontade majoritária.”49

43 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? 1993. p. 47
44 Class actions e public interest litigation nos Estados Unidos, actions coletives e Verbandsklagen na França, Bélgica, Alemanha.
45 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. p. 60
46 Ideia presente na obra: DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. 1999. 
47 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia – entre validade e facticidade. 1997.
48 As principais ideias da proposta analítica procedimentalista de Garapon, encontram-se em sua obra GARAPON, Antoine. 

O guardador de promessas: Justiça e democracia. 1996.
49 VIANNA, Luiz Werneck (et. al.). A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 1999. p. 23
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Para o eixo procedimentalista, o agigantamento do Poder Judiciário não é resultado 
somente da facilidade de acesso ao sistema, mas representa também a incompetência 
do sistema político para dar respostas aos problemas atuais da sociedade. O Poder 
Judiciário é colocado como substituto do Estado diante da necessidade de igualdade e 
a ineficiência das instituições políticas em prover essa carência.

A realidade atual da jurisdição demonstra um crescimento cada vez maior 
da intervenção do Poder Judiciário em áreas tradicionalmente afetas à política. Os 
resultados dessa transformação de paradigma do direito ainda são desconhecidos. 
Cabe apenas apontar algumas vicissitudes desse novo modelo de controle político e 
social que se instala atualmente.

ConSIDERAçÕES FInAIS

A crescente intervenção do Poder Judiciário nas relações sociais, decidindo 
questões até então reservadas à iniciativa privada, vem resultando no que se 
denomina como judicialização das relações sociais. O texto constitucional, de 
ampla abertura hermenêutica, abriu espaço para a crescente atuação dos juízes em 
temas até então reservados a vida privada e ao espaço da intimidade da sociedade.

O texto constitucional trouxer para o espaço público a agenda da igualdade 
e, com ela, a busca por novos direitos no âmbito individual e coletivo. Surgem, a 
partir de então, pleitos pelo direito dos consumidores, minorias e diversos outros 
segmentos que ressurgem da exclusão. A incapacidade do Estado em responder 
as demandas implementadas pela norma constitucional reflete na confluência de 
processos judiciais em que os novo atores buscam a efetividade de seus direitos e a 
concretização da igualdade constitucional através de decisões judiciais.

No entanto, os limites da interferência do Poder Judiciário nas relações sociais 
precisa melhor reflexão, especialmente tomando em conta as inconveniências de 
fazer-se substituir à autonomia da sociedade de buscar a efetivação de seus direitos 
na arena política constituída a partir da esfera pública.

Nestas condições, a resposta ao problema proposto no artigo é obtida pela 
necessidade de compreensão dos limites de atuação do Poder Judiciário nas 
relações sociais, evitando a inserção excessiva nas decisões próprias da sociedade, 
permitindo espaço para que a agenda da igualdade seja colocada para reflexão na 
esfera pública.
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A liberdade e a república:
algumas notas sobre o papel da cidade na 

formação da cultura republicana

Freedom and the republic:
some notes on the relationship between city, 

citizenship and republican culture

Vinicius Scarpi1
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RESUMo

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre as possíveis relações entre a Cidade, 
como espaço de realização cidadã, e a formação de uma cultura republicana. Essa 
reflexão está ancorada no conceito republicano de liberdade, presente no pensamento 
de autores como Pettit e Skinner, que entende a liberdade como não dominação, e 
aponta a gestão democrática das cidades como um possível campo de fomento para 
uma cultura republicana. 
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ABSTRACT

This paper presents a reflection on the possible relationships between the City 
as the space where citizenship takes place, and the formation of a republican culture. 
This reflection is anchored in the republican concept of freedom, present in the works 
of authors like Pettit and Skinner, who understands freedom as non-domination, and 
points to the democratic management of cities as a possible development field for a 
republican culture.
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AlGUMAS ConSIDERAçÕES SoBRE A lIBERDADE

Projetos políticos costumam estar associados a um ideal de Liberdade para 
propor modelos de Estado e de democracia. De maneira mais nítida, a discussão 
acerca da Liberdade está centrada na dicotomia liberdade positiva/liberdade 
negativa2, onde esta última estaria caracterizada pela ausência de interferência, 
enquanto a primeira se caracterizaria pela presença de autodomínio, conforme 
classificação defendida por Isaiah Berlin. Neste sentido, é possível observar que os 
projetos políticos contemporâneos costumam basear-se em algum desses dois ideais 
de liberdade para propor seus modelos. 

Na esteira dessa dicotomia, os Estados, tomados conceitualmente, articulam-se 
com duas grandes posições na defesa da liberdade. Quando se privilegia a liberdade 
negativa – visão liberal – o Estado acaba tomando a forma de um grande garantidor 
de contratos e protetor de direitos individuais. O Direito nos Estados liberais 
assumiria, então, uma compreensão subjetivista – constituído fundamentalmente 
de direitos subjetivos3 -, estabelecendo os limites no interior dos quais um sujeito 
está justificado a empregar livremente sua vontade4. De outra forma, se se pretende 
privilegiar a liberdade positiva – a participação democrática – os Estados assumiriam 
a forma intervencionista que, entre outras coisas, busca promover a igualdade na 
distribuição dos bens entre os indivíduos. 

Existiria alternativa a essa dicotomia proposta pela tese de Berlin? Seria 
possível imaginar um Estado (Direito) interventivo sem que isso significasse perda 
de liberdade? No confronto entre não interferência e participação política, entre 
autonomias privada e pública, não existiria uma possibilidade que conciliasse ambos 
os aspectos, capaz de construir um ideal de liberdade que não negasse a importância 
da manutenção de esferas de liberdade que protegeriam a individualidade contra uma 
assimilação esmagadora pelo grupo e que também não fosse indiferente e insensível 
à intersubjetividade e reconhecesse, na mesma, um fator essencial na formação da 
individualidade? Não seria possível pensar a liberdade de modo a conciliar tanto os 
direitos humanos e a soberania popular? 

O Estado liberal, marcadamente individualista, tem sido incapaz de lidar 
com as desigualdades socioeconômicas produzidas por um sistema de produção 
baseado na livre iniciativa, gerando com isso a destruição do vínculo social e a não 
promoção da democracia em seu sentido material – cidadania. No outro extremo, o 
Estado intervencionista – tão caro aos igualitários – por vezes, acaba por promover, 
em nome da superação das desigualdades sociais, a destruição da individualidade e 
o esmagamento da capacidade criativa dos indivíduos, assumindo a forma de uma 
“tirania do maior número”5. 

2 PETTIT, Philip. Republicanismo – una teoria sobre la libertad y el gobierno. Tradução: Toni Domènec. Barcelona: Paidós, 
1999, [1], p. 35.

3  HABERMAS, Jurgen. Sobre a Legitimação pelos Direitos Humanos. In: MERLE, Jean-Christoph; MOREIRA, Luiz (org.). 
Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy Livraria Editora, 2003, pp. 67-82, p. 68

4  COSTA, Regenaldo da. Discurso, Direito e Democracia em Habermas. In: MERLE, Jean-Christoph; MOREIRA, Luiz 
(org.). Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy Livraria Editora, 2003, pp. 37-52, p. 37

5 MILL, Stuart. Sobre a Liberdade. Tradução: Alberto da Rocha Barros. 2ª Ed.. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 48
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Apesar da consagrada dicotomia, existe uma terceira de conceituação da 
liberdade presente na tradição republicana: a liberdade entendida como não 
dominação (Philip Pettit, Maquiavel, Harrington). Conceituação essa que não se 
coaduna com a clássica dicotomia de Berlin. Se é livre quando não se é dominado, ou 
seja, quando não se é escravo e não simplesmente quando não se sofre interferência. 
Ao mesmo tempo, não é a simples interferência que gera perda de liberdade, mas 
uma interferência arbitrária, típica de uma relação de dependência – como a existente 
entre um senhor e um escravo -, uma interferência que, em última análise, não leva 
em conta a opinião do ofendido.

El mejor modo de introducir la libertad como no-dominación puede ser 
observar que la taxonomia berliniana de libertad positiva y negativa excluye 
una tercera posibilidad más o menos llamativa. Él piensa en la liberdad positiva 
como autodominio y la libertad negativa como em ausencia de interferencia 
por parte dos otros. Pero dominio e interferencia no son equivalentes. No hay, 
pues, la posibilidad intermedia de que la liberdad consista em una ausencia 
- como quiera la concepción negativa -, pero en una ausencia de dominio 
por otros, no en una ausencia de interferencia? Esta posibilidad tendría un 
elemento conceptual em común con la concepción negativa – el foco em la 
ausencia, no em la presencia –, y un elemento común con la positiva: el foto 
em la dominación, no en la interferencia. 6. 

Então, se não é qualquer interferência que provoca a perda de liberdade, mas 
sim a interferência arbitrária, não é qualquer direito que provoca a perda de liberdade, 
mas somente um direito arbitrário, ilegítimo. A contrario sensu, um direito legítimo, 
não arbitrário, produzido pelos próprios afetados pela norma, não significa perda de 
liberdade, mas sim produção de liberdade, na medida em que os indivíduos concordam 
no debate sobre a necessidade de interferências mútuas com vistas à liberdade de todos. 

A liberdade republicana tem como fim um estado de coisas específico a ser 
alcançado: uma sociedade sem escravos, pois em uma sociedade onde existe um 
escravo, toda a sociedade está também escravizada; de outro modo, somente em 
uma sociedade onde não se admite a escravidão, a dependência da boa vontade de 
outro, onde os indivíduos não estão sujeitos ao arbítrio de outros – ainda que estes 
sejam maioria – existirá a perfeita liberdade. Liberdade republicana não significa 
oposição ao direito, mas se constrói no direito, pois somente através deste é que é 
possível a interferência sem dominação. 

Assim, seria possível um ideal de liberdade que significasse a superação 
do Estado liberal impotente frente ao problema das desigualdades sociais e à 
dominação de um indivíduo pelo outro? Seria possível um ideal de liberdade que 
não significasse uma necessária oposição entre autonomias privada e pública, 
entre direitos humanos e soberania popular? Parece que a liberdade republicana 
poderia servir de resposta a esses questionamentos. Liberdade que, repita-se, não 
está preocupada com a mera interferência, mas sim com as interferências arbitrárias 

6 PETTIT, op. cit. [1], p. 40.
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que geram dominação, e que não vê no direito um opositor, mas um mecanismo 
necessário à sua produção. 

Mas qualquer direito? Não, o direito legítimo. E onde está a legitimidade 
do direito? Está em um procedimento de elaboração que, ao harmonizar as 
autonomias privada e pública, leva em conta a opinião e o assentimento dos 
afetados pelas normas. 

Evitar a dominação é construir liberdade. Agora, só é possível a construção da 
liberdade através de uma legítima construção do direito. Se já foi dito que possibilitar 
a intersubjetividade sem dominação constitui o papel fundamental do direito, então, 
o direito pode funcionar como matriz de liberdade. Agora, só é possível que o 
direito positivo funcione como matriz de liberdade e não como ato de dominação 
se o mesmo for construído de um modo não arbitrário. E a não arbitrariedade está 
necessariamente ligada ao fato de o direito ser construído de acordo com a opinião 
dos afetados.

Um ato não é arbitrário, para Pettit, e, portanto, não fere a liberdade, quando leva 
em conta a opinião dos afetados em processos discursivamente controlados.7 Para 
Habermas, podem pleitear legitimidade as normas capazes de ter o assentimento de 
seus ofendidos na qualidade de participantes de um procedimento discursivo. Então 
a não arbitrariedade do direito está para Pettit ligada à opinião dos atingidos por 
suas normas e a legitimidade do direito em Habermas está ligada ao assentimento 
dos atingidos.

A CIDADE CoMo REPÚBlICA

Toda a construção produzida até esse ponto já nos permite perceber como o 
direito pode funcionar como matriz de liberdade, impedindo a dominação no seio da 
república. Do ponto de vista puramente teórico, enquanto modelo filosófico, a ideia 
da autolegislação de civis como fonte de liberdade e como critério para a legitimidade 
das normas de ação se apresenta de forma plenamente sustentável. Fica evidente, 
todavia, que esse modelo proposto é contrafático,8 o que não significa dizer que o 
mesmo é inalcançável, mas sim afirmar a necessidade [dever ser] da elaboração de 
mecanismos capazes de refletir na prática as exigências postas pelo modelo.

Quando se tenta projetar esse modelo de normatização legítima da sociedade 
na realidade ou, em outras palavras, quando se tenta imaginar a construção de 
uma república onde não haja indivíduos sujeitos à dominação nas sociedades 
contemporâneas, não há a possibilidade de essa construção passar ao largo da ideia 
de Cidade e, consequentemente, do Direito da Cidade. 

 A construção de uma república exige uma cultura republicana que se atualiza 
com a cidadania. Ocorre que se os indivíduos não se veem como cidadãos, eles 

7 Sobre a opinião dos afetados e o controle discursivo, Cf. PETTIT, Philip. A Theory of  Freedom: from the Psychology to the 
politics of  agency. Cambridge: Polity Press, 2001, [II], passim.

8 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade. Volume I. 2ª ed. Tradução: Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 169.
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não podem agir como cidadãos9 e a cidadania, como a concebe Rousseau, está 
intimamente ligada às virtudes cívicas, de tal modo que, cidadão é aquele que age 
norteado pelo bem comum. Cidadania é então, para a tradição republicana, um 
modo de vida que exige comprometimento com o bem comum e participação ativa 
nos negócios públicos10. 

A cidadania, dessa forma, assume na tradição republicana uma dimensão ativa 
e participativa, devendo-se destacar que a participação política não é instrumental, 
mas antes condição para a perfeita fruição da liberdade11. Assim, Skinner, trabalhando 
a questão da relação entre liberdade e senso cívico em Maquiavel, afirma:

Portanto, o paradoxo em que estes autores desejam, sobretudo, insistir é que 
somente podemos ter a esperança de usufruir, ao máximo, de nossa própria 
liberdade individual, se não colocarmos este valor acima da busca do bem 
comum. Se instarmos em fazê-lo, tornar-nos-emos, para adotar a terminologia 
deles, cidadãos corrompidos, e não cidadãos virtuosos. E o preço da corrupção 
é sempre a escravidão. O único caminho rumo à liberdade individual é o do 
serviço público12. 

Nesta perspectiva, como observa Vicente Barreto13, não se pode entender a 
cidadania como um mero status legal em face de um Estado. A cidadania requer 
participação. E essa participação política, necessária para a construção da liberdade 
e, consequentemente, para a construção da república, requer a existência de um 
espaço público de deliberação onde as virtudes cívicas possam, não apenas serem 
exercitadas, mas antes criadas e estimuladas propriamente. 

Esse espaço público de discussão deve ser entendido como um fórum e não 
como um mercado, o que nos leva a defender a tese de que a construção republicana 
deve partir do homem enquanto cidadão e não do homem enquanto consumidor14. 
A esfera pública é fundamentalmente o local da administração da res pública, e 
não primeiramente um local de satisfação de interesses individualmente tomados. 
O cidadão republicano age, não como consumidor, como alguém que vai à praça 
pública para satisfazer unicamente seus interesses, mas como cidadão virtuoso e 
não corrompido enxerga na esfera pública o espaço para a construção legítima da 
ordem normativa, e com isso constrói sua própria liberdade. 

Essa construção teórica exige na prática, então, a superação de um dos mais 
graves problemas relacionados à cidadania ativa: a questão da motivação política 
e a superação da apatia. Como é possível em uma sociedade marcada por um 

9 DAGGER, Richard. Civic Virtues: rights, citizenship, and republican liberalism. New York: Oxford University Press, 1997, p. 98.
10 Idem, pp. 98-99.
11 BERTEN, André. Republicanismo e Motivação Política. In: MERLE, Jean-Christoph; MOREIRA, Luiz (org.). Direito e 

Legitimidade. São Paulo: Landy Livraria Editora, 2003, pp. 21-36, p. 24.
12 SKINNER, Quentin. Citado em BERTEN, op. cit., p. 24.
13 Nesse sentido BARRETO, Vicente. O conceito moderno de cidadania. Revista de direito administrativo. Rio de Janeiro, n. 

192, p. 31-32, 37, abr./jun.1993.
14 Para um debate mais profundo sobre teorias econômicas que explicam a cidadania e sobre a visão do cidadão como 

consumidor Cf. DAGGER, op. cit., pp. 104 e ss. 
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individualismo atomístico, por um narcisismo exacerbado15 que rompe o vínculo 
social e onde o outro é interpretado como competidor em potencial, motivar 
politicamente os indivíduos e conseguir com que os mesmos tomem parte ativa 
no destino da coisa pública? Para nós, o florescimento do homem cívico passa, 
necessariamente, hoje, no Brasil, pelo Direito da Cidade e, mais especificamente, 
pelo instituto da gestão democrática da cidade.

A Cidade é, historicamente, tida como local ou o contexto dentro do qual se 
desenvolve a cidadania. Nesse sentido, a Cidade não é apenas importante em razão da 
conexão histórica entre cidade e cidadania, mas, fundamentalmente, em razão de ter se 
tornado o urbanismo o modo de vida de cada vez mais pessoas ao redor do mundo16. É 
na Cidade que se encontram as questões e os problemas cotidianos capazes de inspirar 
nos indivíduos o esforço e o interesse – para suas superações – que a cidadania ativa 
demanda. A Cidade é então, para Richard Dagger, o verdadeiro lar da cidadania17. 

Existe então essa conexão entre a necessidade de agir – que caracteriza 
a cidadania ativa – e as questões que florescem na cidade18 e que em razão da 
proximidade acabam exigindo dos indivíduos que ajam e se tornem cidadãos. 
Então, aqui entra em cena o Direito da Cidade, como mecanismo de construção da 
república. O Direito da Cidade pode proporcionar o arranjo institucional necessário 
à construção da esfera pública e ao fortalecimento da cidadania. 

Assim, se por um lado se afirma que o Direito da Cidade pode servir à 
construção do ideal republicano, também é verdadeira a afirmação de que o Direito 
da Cidade não sobrevive à falta de ação por parte dos membros do corpo político. 
“Agir na cidade é, assim, menos uma escolha de uma forma de organização do corpo 
político” e mais a “convicção de que não existe corpo político que possa abrir mão 
da ação de seus membros”19. Um sistema jurídico, por mais bem elaborado que 
seja, por si só, não consegue atingir o estado de coisas prescrito pelos princípios que 
o fundam, pois não se pode negligenciar o fato de que “um ordenamento jurídico 
bem estruturado será a presa fácil dos interesses dos grupos particulares, se não for 
refeito e recomposto pela a ação dos homens”20. Assim:

Um povo que perdeu a capacidade de agir na esfera pública [...] dificilmente 
poderá viver de maneira livre, pelo menos da forma como a liberdade é concebida, 
por uma boa parte da tradição republicana e pelo republicanismo em particular. A 
história brasileira é, a nosso ver, terreno fértil para mostrar como a montagem de 
um aparato jurídico, mesmo de inspiração democrática, está longe de garantir a 
efetivação dos valores fundamentais defendidos pelas sociedades livres. 

15 SCARPI. Vinicius. A liberdade republicana e a necessidade de limitação do narcisismo pela interferência sem dominação. 
In: Direito, Estado e Sociedade. v. 9. n. 27. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica – Departamento de Direito, jul/
dez 2005, pp. 256-268. 

16 DAGGER, op. cit. p. 154. 
17 Idem, p. 155. 
18 Questões como trânsito, ocupação do solo, organização e conservação das ruas e locais públicos são tão próximas que 

podem servir como alavanca para um processo de construção de um espaço público de participação política. 
19 BIGNOTTO, Newton. Problemas atuais da teoria republicana. In: CARDOSO, Sérgio (org.). Retorno ao Republicanismo. 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004, pp. 17-43, p. 37. 
20 Idem, p. 37.
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Ora, o Direito da Cidade e a efetivação de suas normas, então, dependem 
da participação ativa dos cidadãos e, da mesma forma, a participação ativa dos 
cidadãos só se construirá com o auxílio fundamental dos institutos do Direito da 
Cidade - mais especificamente, da gestão democrática da cidade. 

A gestão democrática, como afirmação do princípio democrático21, previsto na 
Constituição e reafirmado no Estatuto da Cidade, é “a chave de abóbada dos novos 
instrumentos de direito urbanístico ou, mais precisamente, de política urbana”22. 
Gestão que não deve ser entendida como mero gerenciamento, uma vez que esta 
“diz respeito á simples execução cotidiana das tarefas e serviços de administração”, 
enquanto aquela “compreende grande amplitude de responsabilidades de 
coordenação e planejamento”23. Então, em poucas palavras, “a realização do 
processo democrático na gestão das cidades é a razão da própria existência do 
Estatuto da Cidade”24. Sobre a essencialidade da gestão democrática: 

A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia de 
que os instrumentos de política urbana introduzidos, regulamentados ou 
sistematizados pelo Estatuto da Cidade (tais como o direito de preempção, o 
direito de construir, as operações consorciadas etc.) não serão meras ferramentas 
a serviço de concepções tecnocráticas, mas, ao contrário, verdadeiros 
instrumentos de promoção do direito à cidade para todos, sem exclusões. [...]. A 
gestão democrática, como fórmula portadora da ideia não apenas do “governo 
do povo” e “pelo povo”, mas também do governo da cidade “para o povo”, 
remete a uma concepção ampliada de cada direito relacionado à vida urbana25. 

Fica evidente que na dicotomia entre políticas governamentais – produzidas 
pela burocracia estatal - e políticas públicas26 – concebidas e discutidas pelo povo 
na esfera pública – a gestão democrática da cidade funciona como instrumento 
de fomento da segunda e nisso cumprem-se o princípio republicano e a cidadania 
(princípio democrático). 

Por tudo, nos parece estar demonstrado o papel central da gestão democrática 
na promoção do estado de coisas traçado na Constituição e no Estatuto da Cidade. 
É a gestão democrática que garante uma realização efetiva e não excludente dos 
instrumentos de política urbana concebidos pelo Estatuto da Cidade. 

21	 Sobre	o	princípio	democrático:	“A	democracia	é	conceito	histórico.	Não	sendo,	por	si,	um	valor-fim,	mas	meio	e	instrumento	
de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais 
do homem, compreende-se que a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a 
cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela um regime político em que o poder 
repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato e estático, mas 
é	um	processo	de	afirmação	do	povo	e	de	garantia	dos	direitos	fundamentais	que	o	povo	vai	conquistando	no	correr	da	
História.” AFONSO DA SILVA, José. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 40. 

22 DALLARI BUCCI, Maria Paula. Gestão Democrática da Cidade. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio 
(coordenadores). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 323. 

23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 DALLARI BUCCI, op. cit., pp. 324-323. 
26 Nesse sentido Allegretti, Mary Helena. 2002. A Construção Social de Políticas Ambientais: Chico Mendes e o Movimento 

dos Seringueiros. Tese de Doutoramento apresentada ao Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 
Brasília. Disponível em: <www.unb.gov.br> acesso em 12/08/06
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lIMITES E PoSSIBIlIDADES Do DIREITo DA CIDADE

A gestão democrática da cidade, enquanto procedimento necessário para 
o “pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 
urbana” como vistas à promoção do “bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos”, tem como pressuposto a existência de um homem cívico – um 
cidadão ativo que toma parte nos negócios públicos. Em outros termos, a gestão 
democrática da cidade requer cidadania por parte dos moradores da cidade. 

De outro modo, sem a existência do homem republicano a gestão democrática da 
cidade não alcança eficácia prática, mantendo-se no mundo das muitas virtualidades 
normativas que não se atualizam no Brasil. E se assim for, se a gestão democrática 
não salta do texto normativo e alcança a prática social, constituindo-se num efetivo 
processo de formação de um espaço público, toda a gestão dos negócios urbanos 
fica prejudicada. É a gestão democrática da cidade que garante a realização do 
Estatuto da Cidade em sua dimensão democrática e superadora da exclusão social 
nos negócios urbanos.

A gestão democrática cidade requer então a existência de um homem cívico 
que não existe em sua plenitude no Brasil. A formação de um espaço público de 
deliberação que possa proporcionar êxito na tentativa de construção democrática 
das políticas públicas tem como ponto de partida um homem virtuoso que não existe 
de fato na sociedade brasileira.

O Direito da Cidade, por vezes, é pensado na seguinte lógica: existe uma série 
de objetivos a serem alcançados (equilíbrio ambiental, função social da propriedade 
urbana, bem-estar dos cidadãos da cidade etc.), ou seja, o espaço urbano apresenta 
uma série de problemas que reclama solução. Nesse sentido, a gestão democrática 
constituiria o procedimento pelo qual as políticas públicas – que não se confundem 
com políticas governamentais – seriam pensadas, discutidas e elaboradas num 
espaço discursivo argumentativo de formação da opinião da vontade. Então existem 
objetivos a serem alcançados e a gestão é o processo pelo qual são pensadas as 
políticas para a consecução desses objetivos. 

Ocorre, todavia, que nesse processo de gestão democrática da cidade, 
que tem como objetivo a produção de políticas públicas, o ponto de partida, 
que é o homem virtuoso, responsável pelo discurso, não existe. Então, não há 
gestão democrática da cidade – esfera pública de deliberação – sem cidadão. 
A gestão democrática sem virtude cívica, sem homem cívico, se apresenta 
como instrumento de formação de decepções. Decepcionam-se aqueles que 
percebem que a gestão democrática dos negócios públicos urbanos não alcança 
a eficácia pretendida. 

Para que a gestão democrática da cidade, de fato, ocorra, esse homem cívico, 
que lhe serve de ponto de partida, deve ser criado. Como criar então o homem 
cívico? Por tudo que foi tido, nos parece que é justamente no Direito da Cidade, 
por ser a cidade a república do homem comum, que as virtudes cívicas podem ser 
mais bem desenvolvidas. Assim, a gestão democrática da cidade no contexto social 
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brasileiro, dada as peculiaridades de nossa tradição republicana27, deve ter, de forma 
destacada e clara, entre seus objetivos a formação da cidadania. 

De forma bastante clara, a gestão democrática da cidade não pode ter 
como objetivo apenas a solução dos problemas do espaço urbano através de um 
procedimento público democrático, mas antes, na medida em que o homem cívico 
exigido pela gestão democrática da cidade ainda não existe na realidade brasileira, a 
gestão democrática da cidade deve contribuir na criação da cultura cívica necessária 
para a efetivação do ideário republicano. O homem cívico é, assim, ponto de partida 
e ponto de chegada do processo, uma vez que não existindo ainda de forma plena, 
se constituirá no processo. 

O Direito da Cidade exige para sua realização plena um homem cívico que 
ainda não existe de forma plena, mas que tem, justamente no Direito da Cidade, por 
ser a cidade a república do homem comum, o médium necessário para sua formação. 
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RESUMo

O presente artigo trata do princípio da segurança jurídica, trazendo uma 
investigação acerca de sua proteção, por meio de uma linha de pesquisa que contorna 
a problemática de sua eficácia e efetividade, assim como a influência da vedação ao 
retrocesso social neste contexto. Assim, demonstra-se a evidência do referido princípio 
como direito fundamental no Estado Democrático de Direito e na Constituição 
Federal de 1988, analisando a origem do “ceticismo jurídico” que permeia esse 
assunto, bem como os motivos de sua permanência. O objetivo foi enfatizar os 
motivos da reformulação da hermenêutica jurídica, sobretudo constitucional, em 
relação aos impactos da globalização, quanto aos limites dos direitos fundamentais, 
o que possibilitou a crise do Estado-nação que culminou a flexibilização dos direitos 
fundamentais. Com isso, buscou-se apresentar a vedação ao retrocesso social como 
“protetora” da segurança jurídica, apontando as dificuldades de realização do direito 
no caso concreto e apresentando as possibilidades de reaproximação do direito dos 
ideais de justiça quando há uma harmonia entre princípios e regras. 
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ABSTRACT

This paper deals with the principle of legal certainty, bringing an investigation 
into its protection, through a line of research that circumvents the problem of their 
efficiency and effectiveness, as well as the influence of sealing the social regression 
in this context. Thus, it is shown the evidence of that principle as a fundamental 
right in a democratic state of law and the Federal Constitution of 1988, analyzing 
the origin of the “legal cynicism” that permeates this subject as well as the reasons 
for their stay. The goal was to emphasize the reasons for the redesign of legal 
hermeneutics, especially constitutional, regarding the impacts of globalization, 
as to the limits of fundamental rights, which led to the crisis of the nation-state 
culminating the flexibility of fundamental rights. With this, we sought to provide 
a seal to the social backlash as “protective” of legal certainty, pointing out the 
difficulty of the law in this case and presenting the possibilities of rapprochement 
of the right ideals of justice when there is harmony between principles and rules. 

 
KEywoRDS

Fundamental Rights; Legal security; Globalization; Principle of sealing the 
social backlash; Repositioning the right of the ideals of justice.

InTRoDUção 

O atual estudo tem por finalidade examinar a segurança jurídica como direito 
fundamental na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a 
ascenção do Estado Democrático de Direito. Objetiva-se demonstrar, através de 
uma abordagem histórica, o motivo de tanta descrença da população no direito em 
si, assim como evidenciar os problemas que permeiam este tema.

Propõe-se explanar como ocorreu a reformulação da hermenêutica jurídica no 
contexto da globalização e as implicações desta quanto a flexibilização dos direitos 
fundamentais, averiguando como o princípio da vedação ao retrocesso social, se 
efetivamente aplicado, pode servir de proteção aos direitos fundamentais, sobretudo à 
segurança jurídica, possibilitando uma reaproximação do direito dos ideais de justiça. 

A segurança jurídica, apesar de não estar prevista expressamente na Carta 
Magna como direito fundamental, vem sendo entendida pela doutrina como tal, 
pela análise dos demais direitos tutelados. Deste modo, assume evidência na 
ordem constitucional brasileira, pois corroborada com a flexibilização dos direitos 
fundamentais no contexto da globalização pode gerar inúmeros problemas. 

Deste modo, apresentam-se questionamentos que merecem ser investigados, 
tais como: o que levou a segurança jurídica a ser elevada a direito fundamental? 
Qual a origem do ceticismo jurídico, expondo os motivos que contornam a falta 
de eficácia e efetividade do direito a segurança jurídica, possibilitando uma 
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compreensão de seu significado e conteúdo, demonstrando por que o emprego de 
certas técnicas previstas na Constituição ainda se mostram insatisfatórias quanto a 
justiça, segurança e igualdade? Sendo assim, pretende-se investigar quais são os 
problemas de realização do direito material no caso concreto. 

Ademais, procura-se também elencar os ensejos da reformulação da 
hermenêutica jurídica e buscar quais são os efeitos da globalização neste sentido.

Por fim, questiona-se acerca do princípio da vedação ao retrocesso social, como 
ele ocorre, qual a importância de sua garantia e aprimoramento, como este princípio 
pode servir de proteção à segurança jurídica e como pode ocorrer a reaproximação 
do direito aos ideais de justiça, analisando a posição de autores como Aristóteles e 
Rawls neste sentido. 

A pesquisa desenvolver-se-á metodologicamente, quanto aos fins, pois busca 
a análise da realidade jurídica antiga e atual, visando demonstrar caminhos e meios 
para atingir uma reaproximação do direito dos ideais de justiça. Quanto aos meios, 
a investigação será bibliográfica e documental, considerando que as informações 
expostas neste estudo são oriundas de pesquisas em livros, revistas e documentos, 
bem como pesquisa na internet. 

A SEGURAnçA JURÍDICA CoMo DIREITo 
FUnDAMEnTAl no ESTADo DEMoCRáTICo DE 
DIREITo E nA ConSTITUIção FEDERAl DE 1988

Ao falar em segurança jurídica como direito fundamental, faz-se necessário 
percorrer um breve caminho acerca do surgimento dos direitos fundamentais ao 
longo da história, até o reconhecimento destes na Constituição Federal de 1988, 
ratificando o avanço gerado por tal feito, após um longo histórico de desigualdade, 
apresentando a segurança jurídica neste contexto. Cumpre enfatizar que ainda não 
há um consenso na doutrina quanto ao conceito e a terminologia utilizada para 
referência a estes direitos, no entanto, trabalhar-se-á com a expressão “direitos 
fundamentais”, sem adentrar neste mérito.

De acordo com Alexy (2008, p. 69) “são normas de direito fundamental, 
somente aquelas normas que estão expressas diretamente por enunciados da 
Constituição [...]”, ele ainda garante que “a discussão sobre direitos fundamentais 
é, em grande parte, uma discussão sobre normas que devem ser atribuídas às 
normas diretamente estabelecidas pelo texto constitucional” (2008, p. 73). 
Logo, pode-se assegurar que são frutos de um processo histórico, legitimados 
de acordo com a necessidade social, política e econômica de cada Estado em 
diferentes períodos. Portanto, nota-se que não se tratam de direitos estáticos, 
mas variáveis, sendo estas transformações imperativas para garantia de sua 
aplicabilidade, sobretudo por meio da interpretação do texto constitucional, pois 
esta em determinada situação “expõe o enunciado semântico do texto no contexto 
histórico presente, não no contexto da redação do texto” (GRAU, 2008, p. 166), 
conforme se observará adiante.
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Para evidenciar essa mutação, serão expostas sem delongas as chamadas 
“gerações” ou “dimensões” (preferindo-se esta terminologia) dos direitos 
fundamentais, havendo também divergências neste âmbito, pois tem doutrinadores 
que entendem que há somente três dimensões e outros que falam em quarta e até em 
quinta dimensão. A primeira dimensão é marcada pelo individualismo, nascendo e 
sendo garantida como direitos do indivíduo frente ao Estado. Já a segunda dimensão 
é resultado da industrialização e dos problemas que ela gerou, sendo que mediante 
manifestações houve a consagração de novos direitos, tais como: trabalho, saúde, 
dentre outros (SARLET, 2009, p. 46-48). Por fim, a terceira dimensão (ater-se-á 
somente a estas dimensões) tutela os direitos coletivos, que exigem “esforços e 
responsabilidade em escala até mesmo mundial para sua efetivação” (SARLET, 
2009, p. 49). 

Em relação ao exposto, percebe-se que a ascensão dos direitos fundamentais 
está fortemente relacionada à ideia de Estado Democrático de Direito e ao nascimento 
da Carta Magna de 1988, já que a própria em seu art. 1º caput, brinda a inovação 
frente às constituições anteriores: “A república Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito [...]” (Grifo nosso, BRASIL, 2013 p. 11). Deste 
modo, fica evidente que “os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da 
definição de forma de Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a 
essência do Estado Constitucional” (SARLET, 2009, p. 58), em amplitude formal 
e material. Salienta-se que é também neste cenário que está inserida a segurança 
jurídica, não expressamente prevista na Constituição como direito fundamental, 
mas produto de sua interpretação, conforme se observa nos ensinamentos de Grau.

Segundo Grau (2008, p. 165)

[...] cada direito não é mero agregado de normas, porém um conjunto ditado 
de unidade e coerência – unidade e coerência que repousam precisamente 
sobre os seus (dele = de um determinado direito) princípios, elementos 
internos do sistema; isto é, estão nele integrados e inseridos. 

Por isso, a interpretação da Constituição é dominada pela força dos princípios. 

Destarte, é notável a importância da interpretação constitucional, a luz dos 
princípios, ficando evidente que a segurança jurídica “passou a ter o status de 
subprincípio concretizador do princípio fundamental e estruturante do Estado de 
Direito” (SARLET, 2010, p. 05). Deste modo, percebe-se que a segurança jurídica 
surge junto aos direitos fundamentais, apresentando-se como “a necessidade de os 
indivíduos contarem com a certeza de que seus direitos “garantidos” pela ordem 
jurídica, sejam efetivos” (MELO 1998, p. 38), nota-se então que a segurança 
jurídica está relacionada a certeza e depende da obrigatoriedade de que o direito 
será efetivamente aplicado. Consoante a essas considerações, Reale (p. 86 1994) 
afirma que 
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[...] se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera condições 
de segurança, também é necessário não esquecer que a certeza estatística 
e definitiva acabaria por destituir a formulação de novas soluções mais 
adequadas à vida [...]

Sendo assim, percebe-se que a definição de segurança jurídica está intimamente 
ligada a aplicação efetiva do direito ao caso concreto, o que corrobora Sarlet ao 
confirmar que esta corresponde a “garantia de uma certa estabilidade das relações 
jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a elaboração de projetos de vida, 
bem como a sua realização” (2010, p. 8), destacando-se o art. 5º da Constituição 
Federal, onde está presente implicitamente nos incisos II e XXXVI, dispondo que 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da 
lei” (BRASIL, 2013, p. 13); “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada” (BRASIL, 2013, p. 15); nos incisos, XXXIX, XL, XLV 
e XLVIII, fazendo referência a lei penal, incisos LI e LII, contemplando normas 
a respeito da extradição e LIV e LV, dispondo respectivamente, sobre o devido 
processo legal, bem como, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, pode a segurança jurídica, ser encontrada em toda a Constituição, 
de acordo com a interpretação constitucional, conforme exposto, firmando sua 
importância como princípio nas noções de Alexy (2008, p. 90), ao assegurar que 
“princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida do 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”, reiterando que estes 
são “mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos 
em graus variados [...] sua satisfação não depende somente de possibilidades fáticas, 
mas também das possibilidades jurídicas [...]” (2008, p. 90), uma vez que as últimas 
são determinadas pelos princípios e regras em choque. 

Ainda, cabe enfatizar as lições de Canotilho (2003, p. 491-492) ao se 
referir a Constituição da República Portuguesa, quanto a “garantia do acesso 
aos tribunais” como defesa dos direitos fundamentais, bem como “as origens do 
direito ao processo equitativo”, lembrando que a consagração deste direito se 
deu, efetivamente, com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no Pacto 
Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos e também na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem. O Autor ainda destaca que a concretização a 
este direito tem “como ponto de partida a experiência constitucional americana do 
due process of law” (CANOTILHO, 2003, p. 492), mas lembra que este tratava-
se apenas de um processo judicial, que tem evoluído “para um process with large 
scope compreendido como um processo político valorativamente orientado para 
a defesa de valores e direitos fundamentais” (CANOTILHO, 2003, p. 493), o que 
demonstra o avanço constitucional neste sentido.

Porém, mesmo sendo nitidamente presente na ordem constitucional nacional 
e internacional, a segurança jurídica ainda encontra problemas para sua efetividade 
e eficácia, o que será explanado ao longo do presente estudo, constituindo alvo da 
descrença da população no ordenamento jurídico. A origem e a razão do “ceticismo 
jurídico” que se manifesta será apresentada a seguir. 
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 A oRIGEM Do “CETICISMo JURÍDICo”

Com a promoção da Constituição Federal de 1988, a chamada “Constituição 
Cidadã” houve um grande avanço no processo histórico brasileiro, principalmente 
no âmbito de reconhecimento e proteção aos direitos fundamentais, como exposto. 
Sarlet elenca as principais características desta Carta, demonstrando-as “como 
extensivas ao título dos direitos fundamentais, nomeadamente seu caráter analítico, 
seu pluralismo e seu forte cunho programático e dirigente” (2009, p. 64), de forma 
a possibilitar maior garantia aos direitos da coletividade. No entanto, mesmo após 
a Magna Carta há ainda um cenário de incertezas e de descrença no âmbito jurídico 
por parte da população. 

Para entender a origem deste “ceticismo jurídico” e assim explicar a sua 
existência ainda nos dias de hoje, bem como, desvendar os motivos da insatisfação 
quanto ao atendimento dos ideais de justiça, segurança e igualdade, mesmo após 
a ascensão de uma Constituição Democrática (em lato e estrito sensu), propõe-se 
a análise do período histórico anterior a ela e, também, uma breve abordagem das 
constituições anteriores, assim como uma investigação sobre quais são os problemas 
de realização do direito material no caso concreto, pois assevera Barroso (2008, p. 
02) que “O constitucionalismo vive um momento sem precedentes, de vertiginosa 
ascensão científica e política”.

O direito, de acordo com cada momento histórico, passou por diferentes facetas. 
No século XVI, marcado por Estados absolutistas e pelas monarquias, há ainda 
uma realidade dominada pela religião, sendo este período marcado pela existência 
de um direito natural denominado jusnaturalismo, onde os valores e os anseios 
humanos não decorriam de uma norma derivada do Estado, mas eram contornadas 
pela existência de uma lei divina, o que perdurou por quase cem anos. No século 
seguinte, tem-se a chamada “Idade Moderna”, marcada pelo desenvolvimento 
cultural, passando o direito a ser associado ao iluminismo e ao uso da razão, no 
entanto, sem o total abandono do reconhecimento de que o homem, de fato, possui 
direitos naturais. É então que temos as principais revoluções da época, a Gloriosa 
em 1689 e a Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 
1789 (BARROSO, 2008, p. 18-22). 

Assim, positivismo é um movimento de codificação do direito, uma busca 
pela cientificidade, onde os operadores do direito eram meros aplicadores da lei, 
indiferentemente da aplicação desta ser compatível ao caso concreto, fazendo com 
que o direito se desvinculasse dos ideais de justiça. Como grande destaque deste 
período apresenta-se Hans Kelsen e sua “teoria pura do direito”, sendo inegáveis 
e de grande valia suas contribuições. Todavia, essa busca pela aproximação das 
ciências exatas não era algo positivo, uma vez que se entendia que tão somente 
a pura aplicação da lei resolveria todos os enigmas jurídicos, demonstrando 
claramente a força e arbitrariedade do Estado, não atendendo e estando em 
desacordo com as necessidades sociais; por estes motivos, não perdurou por 
muito tempo.
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Em relação às exposições, cabe também ressaltar que o cenário brasileiro passou 
por um longo período de não efetividade das Cartas Políticas, pois na Constituição 
de 1824, presenciamos um panorama de forte exclusão, já que o voto era censurado 
e indireto, onde de acordo com Villa (2011, p. 01) “Todos eram iguais, mas uns eram 
mais iguais que outros”. Já, passando para a República, na Constituição de 1891 
as mudanças no que concerne ao legislativo ainda não eram significativas, pois o 
voto não era direto para todos, valendo destacar que “Em 1891, em nenhum país da 
Europa as mulheres tinham direitos políticos. O primeiro seria a Noruega, somente 
em 1913” (VILLA, 2011, p. 02). As Constituições de 1937 e 1946 foram frutos da 
ditadura militar, que perdurou por cerca de vinte anos, demonstrando um extremo 
patamar de desigualdades e restrições de direitos, havendo um anacronismo no 
tocante aos direitos até então conquistados, haja vista que as eleições livres foram 
suspensas, ficando a população novamente vinculada ao autoritarismo do Estado. 
Já a Carta de 1967, embora no período de intervenção militar, foi influenciada por 
movimentos de reivindicação, as chamadas “diretas já” que constituíram um marco 
neste período, sendo que a Emenda Constitucional de 1985 restituiu as eleições 
diretas para o Executivo. 

Chega-se então a Constituição Federal de 1988, considerando que se vive o 
chamado pós-positivismo, pois conforme Barroso (2008, p. 28)

[...] o pós-positivismo não surge como o ímpeto da desconstrução, mas 
como uma superação do conhecimento convencional. Ele inicia sua 
trajetória guardando deferência relativa ao ordenamento positivo, mas nele 
reproduzindo as ideias de justiça e legitimidade. 
O constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma 
reaproximação entre ética e Direito. Para poderem beneficiar-se do amplo 
instrumental do Direito, migrando da filosofia para o mundo jurídico, esses 
valores compartilhados por toda a comunidade, em dado momento e lugar, 
materializam-se em princípios, que passam a estar abrigados na Constituição, 
explícita ou implicitamente. 

No entanto, também se presencia um momento de grande elevação política, 
que somada aos efeitos da globalização, especialmente na esfera econômica, ainda 
possibilita um cenário de extrema desigualdade, onde a cultura e informação são 
destinadas apenas a uma pequena parcela da população, ponderando que segundo 
Leal (2000, p. 79 apud DÍAZ 1979, p. 128) “o capital vem tomando conta das 
relações sociais e políticas de seu tempo [...] o movimento dos Direitos Humanos e 
fundamentais se impõe como resistência e luta da civilização ocidental, em busca de 
uma dignidade e qualidade de vida não conquistada pela maior parte da população”. 
Frente a estes problemas e considerando que vivemos um momento extremamente 
burocrático, onde o domínio das elites ainda perdura e a morosidade da justiça é 
nítida, temos também a falta de efetividade de inúmeros direitos fundamentais para 
grande parte da população e, consequentemente, a falta de eficácia e efetividade 
da segurança jurídica, considerando que nesta situação “o Estado Social de Direito 
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não vai conseguir responder, adequadamente, às demandas de participação efetiva 
e cotidiana de cidadania, na definição de políticas públicas e prioridades políticas 
emergentes” (LEAL, 2000, p. 76). 

Logo, as experiências anteriores confirmam que a origem do “ceticismo 
jurídico” é oriunda dos primórdios históricos do país e perdura até os dias de 
hoje, pois de acordo com Streck (2009, p. 53) há “ausência de cumprimento da 
Constituição, mediante a omissão dos poderes públicos, que não realizam as devidas 
políticas públicas determinadas pelo pacto constituinte”, neste sentido Leal ainda 
assevera que 

Se o Estado Liberal de Direito e o Estado Social de Direito, não conseguiram, 
ao menos ao longo de toda sua história, dar conta das progressivas e constantes 
demandas sociais, em especial no âmbito do ideal de liberdade e igualdade 
sempre retomados, da limitação de poder, da proteção e da implementação 
de direitos humanos e fundamentais, há que se avaliar quais as novas 
possibilidades [...] (LEAL, 2000, p. 77)

Deste modo, passa-se a analisar quais são os motivos que contornam a 
falta de eficácia e efetividade do direito a segurança jurídica, questionando: por 
que o emprego de certas técnicas previstas na Constituição ainda se mostram 
insatisfatórias quanto a justiça, segurança e igualdade? e quais são os problemas de 
realização do direito material no caso concreto? Explicando como a reformulação 
da hermenêutica jurídica pode trazer recursos mais equitativos para a aplicação 
do direito.

 A CRISE DA EFETIVIDADE E DA EFICáCIA 
Do DIREITo À SEGURAnçA JURÍDICA E A 
REFoRMUlAção DA HERMEnÊUTICA JURÍDICA

Conforme exposto, percebe-se que ainda vive-se em um período de 
precariedades jurídicas, nomeadamente no âmbito constitucional, sendo assim, 
passa-se a analisar estes precedentes a partir de uma ótica hermenêutica, trazendo 
como foi a reformulação desta frente ao Estado Democrático de Direito e suas 
implicações quanto a garantia da eficácia e efetividade da segurança jurídica. 
Desta forma, compete destacar brevemente a diferença entre a hermenêutica 
tradicional e a hermenêutica constitucional, considerando que a ultima possui 
grande vantagem sobre a primeira, por seu “caráter pós-metafísico”, conforme 
Gomes (2001, p. X), que diferencia uma da outra, elencando que “a hermenêutica 
tradicional [...] continua vinculada a suposição de que os valores têm uma 
origem ontológica, fundada na natureza do homem ou da própria linguagem” e 
já a hermenêutica constitucional “considera que os valores, que fundamentam os 
princípios do sistema jurídico, resultam das lutas sociais, da cidadania e, por fim, 
da democracia” (GOMES, 2001, p. X).
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Deste modo, observa-se uma reviravolta no constitucionalismo brasileiro, 
que se mostra como resultado do pós-positivismo (aqui já apresentado), sendo 
que mesmo com o advento da Constituição de 1988, ainda presencia-se a falta de 
efetividade e eficácia de diversos direitos fundamentais, como a segurança jurídica. 
Para Streck, não foram atendidos os legados trazidos pelo pós-positivismo e a 
consagração do Estado Democrático de Direito, a reaproximação do direito dos 
ideais de justiça, mediante a igualdade não ocorreu, e

Os legados da modernidade longe estão de ser realizados no Brasil. O Direito, 
como um desses principais legados – visto como instrumento de transformação 
social, e não como obstáculo ás mudanças sociais – formalmente encontrou 
guarida na Constituição de 1988. A forma desse veículo de acesso à igualdade 
prometida pela modernidade foi a instituição do estado Democrático de 
Direito, que, porém, longe está de ser efetivado [...] o que existe, pois, é uma 
imensa dívida social a ser resgatada (2009, p. 241).

Assim, é notória a crise da efetividade e da eficácia do direito à segurança 
jurídica, levando em conta que “um patamar mínimo em segurança (jurídica) estará 
apenas assegurado quando o Direito assegurar também a proteção da confiança do 
indivíduo (e do corpo social como um todo) na própria ordem jurídica e, de modo 
especial, na ordem constitucional vigente” (SARLET, 2010, p. 09). Logo, percebe-
se que o emprego de certas técnicas previstas na Constituição ainda se mostram 
insatisfatórias quanto a justiça, segurança e igualdade, pois a dogmática jurídica tem 
sido obstáculo para a realização de direitos, sobrevindo os princípios como meros 
“conselhos”, anunciados pelo constituinte originário, todavia, não cumpridos pelo 
Estado. Barroso (2002, p. 61) adverte que 

Em nenhuma esfera, jurídica [...] é tão grande o abismo entre a validade e 
a vigência do direito. [...] Por mais de uma razão, determinada disposição 
constitucional deixa de ser cumprida. Em certos casos, ela se apresenta 
desde o primeiro momento como irrealizável. Dentre outras vezes, o próprio 
poder constituído impede sua concretização, por contrariar-lhe o interesse 
político. E ainda, um preceito constitucional frustra-se em sua realização por 
obstáculos opostos por injunções de interesses de segmentos econômica e 
politicamente influente. 

Destarte, confirmam-se as dificuldades de realização do direito material 
no caso concreto e legitima-se que a ausência de imparcialidade ainda é um 
fenômeno que assombra os tribunais, ponderando que diversas decisões ainda 
estão impregnadas por interesses econômicos e políticos, mesmo sendo papel 
do poder judiciário agir interpretando a Constituição Federal, operando como 
agente garantidor de direitos. Não obstante, para o momento pós-positivista 
que se vivencia o juiz ou intérprete devem procurar soluções em outros 
locais que não a Lei, tendo a Magna Carta como norte e sugerindo uma nova 
interpretação constitucional, porém, não casualmente depara-se com decisões, 
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como se houvessem soluções pré-prontas no ordenamento jurídico para toda e 
qualquer situação. No entanto, a solução deve ser construída pelo intérprete e 
a normatividade dos princípios levada em consideração, por meio da técnica da 
ponderação (que será profundamente abordada no último tópico). Em seguida, 
passa-se a uma análise a partir da hermenêutica jurídica constitucional.

A hermenêutica jurídica constitucional está vinculada a interpretação 
do direito, consistindo em “processos ou métodos de interpretação do direito 
quanto em analisar as consequências da utilização destes [...] tendo em vista a 
solução dos casos concretos [...] em torno do problema das lacunas no direito, a 
ser solucionado por meio da integração” (GOMES, 2001, p. 29). Prontamente, 
as condições de validade da lei passam a depender de normas processuais e 
substantivas quanto a sua concepção, modificando-se o caráter da função 
jurisdicional e a relação entre o magistrado e a lei, já que a Constituição atribui 
ao juiz a condição de intérprete, censurando as leis inválidas, igualmente como 
a transformação da relação entre direito e política sendo que o primeiro não 
mais se subordina a esta, mas esta se converte em aparelho de desempenho do 
direito (STRECK, 2006, p. 31-59). 

Deste modo, apronta-se que ainda não há uma utilização e aplicação uniforme 
da hermenêutica constitucional, mas aconselha Gomes (2001, p. XI) que

A aplicação do direito deve respeitar o direito vigente e o princípio da 
segurança jurídica, até porque o direito, em muitos casos, é resultado da 
vontade democrática do povo por meio de seus representantes e seria 
inaceitável que um poder não eleito pudesse decidir contra a lei, mas, por 
outro, aplicar o direito vigente pode implicar a violação dos princípios da 
justiça. Esse paradoxo se desfaz quando entendemos o direito, de acordo 
com a hermenêutica constitucional, como um conjunto de princípios que 
já incorporaram os valores justos e democráticos, pelo menos segundo a 
sociedade ocidental. O problema é que esses princípios presentes no texto 
constitucional não são levados a sério. O que todos devem fazer é respeitar a 
lei que foi produzida pelos próprios cidadãos. Os cidadãos devem defender 
os direitos individuais e humanos, deve lutar pelo respeito aos princípios 
da igualdade, de bem-estar social, de cidadania e democracia; e os poderes 
instituídos do estado democrático de direito devem se esforçar pela legislação, 
execução e aplicação dos direitos segundo aos mesmos princípios. 

Sendo assim, o juiz precisa desenvolver uma sensibilidade para interpretar 
o texto constitucional, de acordo com a hermenêutica, mediante as lacunas e 
conflitos de normas, observando os princípios, garantindo a segurança jurídica, a 
equidade e a ponderação em suas decisões, já que o seu papel é imprescindível, 
mirando efetividade e eficácia deste direito. Entretanto, ainda encontramos outras 
dificuldades de realização dos direitos fundamentais, das quais se destaca a seguir: 
a globalização como limite aos mesmos. 
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 A GloBIZAção CoMo lIMITE AoS DIREIToS 
FUnDAMEnTAIS E À SEGURAnçA JURÍDICA

Segundo revelado, mesmo na vigência de uma “Constituição Cidadã”, 
ainda há grande incerteza quanto à eficácia e efetiva realização dos direitos 
fundamentais, especificamente à segurança jurídica, mesmo porque, ainda há 
diversos fatores limitadores a estes direitos. Ademais, ressalta-se a importância 
da ação governamental para promoção dos mesmos, considerando que esta “deve 
promover a igualdade social, enfrentar as desigualdades sociais, compensar os 
desequilíbrios criados pelos mercados e assegurar um desenvolvimento humano 
sustentável” (PIOVESAN, 2002, p. 70). Então, apresenta-se um dos assuntos 
que vem sendo uma grande preocupação no âmbito jurídico: a globalização. 
Uma vez que esta, de maneira desenfreada, como está ocorrendo, traz uma gama 
de diversidades, mas em contrapartida, gera inúmeras desigualdades, surgindo 
como um obstáculo para a concretização dos direitos fundamentais, como se 
observa adiante. 

A globalização trata-se de um fenômeno em escala mundial, que teve papel 
essencial no desenvolvimento da sociedade. Jr Freitas define este fenômeno, sob um 
ponto de vista jurídico, como 

[...] o deslocamento da capacidade de formulação de definição e execução 
de políticas públicas, antes radicada no Estado-Nação, para arenas 
transnacionais ou supranacionais, decorrentes da globalização econômica e 
seus efeitos sobre a extensão do poder soberano (2002, p. 105).

O impacto da globalização voltou-se mais para o setor econômico, pois, 
afirma Piovesan que “todas as formas de capital estão circulando mais ampla e 
rapidamente, e em larga escala, se comparado a épocas passadas” (2002, p. 62), essa 
política econômica vem impondo rotinas de consumo mundial, segundo a mesma 
doutrinadora, vêm ofendendo “ainda mais as desigualdades sociais, aprofundando-
se marcas da pobreza absoluta e da exclusão social. Os mercados têm-se mostrado 
incompletos, falhos e imperfeitos [...] a integração econômica mundial tem 
contribuído para aumentar a desigualdade” (2002, p. 63).

Sendo assim, a globalização, apesar de inegáveis suas contribuições, acarreta 
na seleção de uma minoria e consequentemente gera desigualdades, atingindo a 
vida e a dignidade do indivíduo. Ora, falou-se a pouco da evolução dos direitos 
fundamentais, especialmente, no Estado Democrático de Direito, a globalização 
como limitação a concretização dos direitos fundamentais seria então uma forma 
de retrocesso social? Mas quanto ao princípio que veda este retrocesso, estaria 
este sendo efetivamente garantido? (lembrando que quanto ao retrocesso social e a 
efetividade de sua aplicação, falaremos mais adiante), segundo Piovesan (2002, p. 
64) com a promoção desregrada da globalização,



94 Alessandra Brustolin, Catia Rejane Liczbinski Sarreta

O forte padrão de exclusão socioeconômica constitui um grave comprometimento 
às noções de universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. O alcance 
universal dos direitos humanos é mitigado pelo largo exército de excluídos, que 
se tornam supérfluos em face do paradigma econômico vigente, vivendo mais 
no “Estado da Natureza” que propriamente no “Estado Democrático de Direito”. 

Ademais, se há o comprometimento de direitos como: igualdade, liberdade 
e até mesmo a vida, por meio da globalização, há também o comprometimento 
à segurança jurídica, uma vez que esta está intimamente relacionada a dignidade 
humana, coincidindo “com uma das mais profundas aspirações do ser humano, 
viabilizando, mediante a garantia de uma certa estabilidade das relações jurídicas e 
da própria ordem jurídica” (SARLET, 2010 p. 08). 

Assim, a segurança jurídica torna-se pressuposto de proteção aos direitos 
fundamentais, no que concerne a dignidade da pessoa humana, sendo que só haverá 
esta tutela se for assegurado um mínimo em segurança jurídica (SARLET, 2010, p. 
08-09). Logo, resta evidente que a globalização, incide como limitadora aos direitos 
fundamentais, sendo também restritiva à segurança jurídica, gerando uma crise do 
Estado-nação, o que se explanará abaixo. 

o ColAPSo Do ESTADo-nAção EM 
RElAção À GloBAlIZAção 

 Com a consagração do capitalismo por meio da Globalização, constata-se 
que os séculos XX e XXI trouxeram uma nova realidade, marcada pela complexidade 
das relações sociais e econômicas, combinada com a inovação de tecnologias, 
denominadas por Sarlet (2009, p. 49 apud Luño, 1991, p. 206) “de “poluição das 
liberdades” que caracteriza o processo de erosão e degradação sofrido pelos direitos 
e liberdades fundamentais, principalmente em face do uso de novas tecnologias”. 
Para Campos, seria isso consequência do nacionalismo, considerando que

A identidade nacional buscou abolir a existência de fronteiras internas, a 
globalização da cultura gerou uma crise no Estado-nação, provocando um 
enfraquecimento, ou quase uma abolição, das fronteiras nacionais, o que 
propiciou a reivindicação de culturas marginais ou minoritárias a serem 
reconhecidas como culturas nacionais, como uma reação concomitante às 
políticas nacionais e à globalização da cultura. (2013, p. 11).

Assim como na cultura ocorre também na política e na economia, sendo que as 
principais decisões tomadas neste sentido passam a ocorrer em nível mundial e não 
mais local, o que evidencia fortes modificações quanto a soberania e cidadania. Isso 
demonstra ainda mais a exclusão das minorias, sendo que a cultura, a informação 
e a circulação de capitais ocorrem com grande velocidade e são influenciadas 
pelas relações de poder, porque são elas que produzem e sustentam as políticas de 
identidades (CAMPOS, 2013, p. 16-17). 
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Sendo assim, nota-se que esta incessante busca econômica trouxe efeitos 
negativos, tais como a exclusão de grande parte da população e a falta de observância 
dos valores sociais, trazendo ainda mais dificuldades para a efetivação dos direitos 
fundamentais, em um momento em que se obtém, em tese, a consagração destes, 
gerando um colapso no Estado-Nação. Deste modo, considerando que a humanidade 
caminha rumo ao desenvolvimento e partindo da premissa que os direitos já 
conquistados não podem retroagir, reconhece-se que esta crise gera efeitos negativos 
quanto a proteção e a efetivação da segurança jurídica e, por este motivo, devem-se 
buscar meios para tutela deste e de outros direitos fundamentais a fim de abrandar 
os efeitos deste colapso, já que não se pode de imediato abolir a crise, visto que esta 
abolição depende de inúmeros fatores. 

Por tais motivos, aborda-se a seguir a tutela dos direitos fundamentais como 
forma de dirimir os efeitos negativos gerados pela globalização, tais como: a 
desigualdade social, econômica, política e cultural e a exclusão das minorias, 
visando a consagração e garantia dos direitos dos cidadãos, apresentando o princípio 
da vedação ao retrocesso social como “protetor” dos direitos fundamentais, 
principalmente no que concerne a segurança jurídica e demonstrando que assim 
haverá a possibilidade da reaproximação do direito dos ideais de justiça.

 A TUTElA DoS DIREIToS FUnDAMEnTAIS: 
VEDAção Ao RETRoCESSo SoCIAl CoMo 
PRoTEção À SEGURAnçA JURÍDICA

Para discorrer em relação à tutela dos direitos fundamentais, faz-se necessário 
conhecer quais são as características para realização destes segundo a dogmática 
contemporânea. Sarlet (2009, p. 386) destaca três categorias, são elas: “âmbito 
de proteção (ou suporte fático), limites e limites aos direitos fundamentais” e, de 
acordo com o mesmo (2009, p. 386-387) este esquema foi recepcionado pela Carta 
de 1988 em seu art. 60, § 4º, vedando a proposta de Emenda Constitucional que 
tenha como objetivo abolir: “I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, 
secreto, universal e periódico; III – a separação de poderes; IV – os direitos e 
garantias individuais” (BRASIL, 2013, p. 32). 

Neste sentido, observa-se que a própria Constituição faz a tutela dos direitos 
fundamentais, trazendo uma limitação no que tange a restrição destes direitos, 
mas lembra Sarlet (2009, p. 387) que “nenhuma ordem jurídica pode proteger os 
direitos fundamentais de maneira ilimitada” sendo este um posicionamento comum 
na doutrina, que não tem gerado maiores dificuldades. Porém, cabe ressaltar que 
muitas vezes, o bem jurídico protegido se torna de difícil caracterização, pela 
complexidade do texto constitucional, tratando-se de um aspecto negativo, pois 
restringe o acesso à justiça. Assim, quanto a limitação dos direitos fundamentais 
nota-se que estes 
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[...] em termos sumários e compreendidos em sentido amplo, podem numa 
primeira aproximação e de acordo com a fórmula de Jorge Reis Novais, 
ser definidos como ações ou omissões dos poderes públicos (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) ou de particulares que dificultem, reduzam ou 
eliminem o acesso ao bem jurídico protegido, afetando o seu exercício 
(aspecto subjetivo) e/ou diminuindo deveres estatais de garantia e promoção 
(aspecto objetivo) que resultem dos direitos fundamentais (SARLET, 2009, 
p. 391 apud NOVAIS, p. 157).

Percebe-se então, que a tutela dos direitos fundamentais está diretamente 
relacionada a proteção da dignidade da pessoa humana. Para fazer tal afirmativa e para 
melhor compreensão da mesma, faz-se mister conhecer o conceito de dignidade da 
pessoa humana, pois conforme Barroso (2006, p. 372), este princípio “identifica um 
espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas, por uma só existência 
no mundo [...] relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as 
condições materiais de subsistência”. Neste sentido, refere Sarlet (2009, p. 434) que 
não haverá garantia de dignidade em qualquer local onde as pessoas, atingidas por um 
largo nível de instabilidade jurídica, tanto que não possuam mais condições mínimas 
de segurança e tranquilidade, tenham a possibilidade de acreditar nas instituições 
sociais e estatais, assim como nas próprias decisões jurídicas. 

Portanto, depara-se com uma grande problemática, reconhecida tanto pela 
doutrina quanto pela jurisprudência, no que tange a segurança jurídica, haja vista que 
os demais direitos fundamentais só estarão protegidos com a mínima consagração 
da mesma, considerando ainda que só haverá (efetivamente) o Estado Democrático 
de Direito, se houver a sua garantia, ainda que mínima. Ademais, cumpre reiterar 
que a segurança jurídica está implicitamente prevista nas disposições na Magna 
Carta, sendo que esta “constitui apenas uma das dimensões de um direito geral 
à segurança, já que este, para além da segurança jurídica, abrange um direito a 
segurança pessoal e social, mas também um direito à proteção [...] contra atos – do 
poder público e de outros particulares [...]” (SARLET, 2009, p. 433) que violem 
os direitos fundamentais, observando-se sua forte relação com a proibição do 
retrocesso social. Destarte, o presente estudo passa a analisar a vedação ao retrocesso 
social como proteção à segurança jurídica, para tanto, é imprescindível conhecer o 
conceito deste princípio. 

O reconhecimento do princípio da vedação ao retrocesso social teve origem 
na doutrina europeia (SARLET, 2009, p. 439), sendo que acordo com Luz e Pereira 
(2011, p. 07), em Portugal recebeu guarida por Canotilho, afirmando que 

O princípio da vedação do retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo 
essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas 
legislativas [...] deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo 
inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem criação de outros 
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa 
“anulação”, “revogação” ou “aniquilação” pura e simples desse núcleo 
essencial (LUZ; PEREIRA, 2011, p. 07 apud CANOTILHO, 2000 p. 333). 
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Na mesma linha, evidencia-se a acepção de Sarlet (2009, p. 435), que define a 
proibição do retrocesso como

[...] a possibilidade de o legislador, seja por meio de uma emenda 
constitucional [...], seja por uma reforma no plano legislativo, suprimir 
determinados conteúdos da Constituição ou revogar normas legais destinadas 
à regulamentação de dispositivos constitucionais, notadamente em matéria 
de direitos sociais, ainda que com efeitos meramente prospectivos. Com isso, 
deparamo-nos com a noção que tem sido “batizada” pela doutrina – entre 
outros termos utilizados – como proibição (ou vedação do retrocesso) [...]

Mediante a apresentação destes conceitos, examina-se que o princípio da 
vedação ao retrocesso social, consiste na proibição de quaisquer medidas que 
diminuam, restrinjam ou que venham a extinguir os direitos fundamentais já 
conquistados, sendo inconstitucional qualquer prática desta natureza. O que em 
outras palavras, trata-se de estabelecer um limite ao legislador, assim como a 
proteção da população do mesmo. Ainda, enfatiza Conto (2008, p. 135) que “o 
Princípio da Proibição do Retrocesso passa a ser uma garantia em face de medidas 
estatais de cunho retrocessivo, apresentando-se como um ‘plus garantidor’ em 
relação ao instituto do direito adquirido”.

Em relação a este contexto, destacam-se as cláusulas pétreas, que não são o foco 
do presente estudo, mas ainda que rapidamente, cumpre enfatizá-las como “tutoras” 
do impedimento ao retrocesso, tendo o Supremo Tribunal Federal já se manifestado 
neste sentido ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.104/2007 ao analisar a constitucionalidade da Emenda Constitucional n° 41(sobre 
a aposentadoria de servidores públicos), onde o Ministro Carlos Brito (BRASIL, 
2010, p. 25) salientou que:

[...] um dos sentidos das cláusulas pétreas é impedir o retrocesso. É garantir o 
avanço. Esse o significado último de uma cláusula pétrea. A nova Constituição 
traz uma conquista política, social, econômica e fraternal, de que natureza for, 
a petrealidade passa a operar como uma garantia do avanço. Uma interdição 
ao retrocesso. 

No mesmo sentido, cabe igualmente destacar, o voto do Ministro Celso de 
Mello, Relator do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo 
n° 639.337 – São Paulo, de agosto de 2011, referente a matrícula de crianças 
em unidades de ensino infantil próximo de sua residência ou próximo ao local 
de trabalho dos pais, ao qual foi negado provimento, tendo como fundamento o 
princípio em análise. Para Mello (BRASIL, 2011, p. 4-5) 

- O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos 
fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já 
alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive.
- A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas 
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do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança 
pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais 
individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais 
prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou 
suprimidos pelo Estado. Doutrina.
Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos 
prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, 
se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, 
abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos 
sociais já concretizados.

O amplo reconhecimento da importância do princípio da vedação do retrocesso 
perante a doutrina e os tribunais é notável. No entanto, constantemente verifica-
se a existência de medidas retrocessivas, que podem atingir situações anteriores 
(retroativas), mas não necessariamente, já que retrocesso também pode ocorrer 
mediante atos com implicações prospectivas. (SARLET, 2009, p. 436). Constata-
se, então, que especialmente por conta da globalização, a realidade social ainda 
demonstra linhas de constante exclusão e desigualdade, sendo dever do Estado 
suprimi-las, ou ao menos, criar medidas que possibilitem a diminuição das 
desigualdades, seja no âmbito social, econômico ou cultural. 

Portanto, resta clarividente que a vedação ao retrocesso social se mostra 
como “medida protetiva” à segurança jurídica, assim como aos demais direitos 
fundamentais, confirmando que pode ter o Judiciário grande contribuição para a 
transformação da realidade social e, principalmente, através de decisões equitativas, 
por meio da utilização de princípios, da ponderação e da interpretação constitucional, 
retomar a confiança da sociedade no direito e possibilitar a reaproximação deste dos 
ideais de justiça, segundo apresentar-se-á em seguida. 

 
 A REAPRoXIMAção Do DIREITo 
DoS IDEAIS DE JUSTIçA

Como se confirmou, tem o princípio da vedação ao retrocesso social enorme 
contribuição para a proteção dos direitos fundamentais, de maneira especial, à 
segurança jurídica, verificando-se que a importância de decisões que reconheçam 
o mesmo é clara. Entretanto, notou-se também que mesmo em face deste 
reconhecimento ainda há uma descrença no ordenamento, sobretudo na justiça em 
si, pela maior parte da população, considerando a gama de dificuldades impostas em 
um mundo globalizado, onde a exclusão e as desigualdades ainda são uma realidade. 
Mas, como solução ao problema do “ceticismo” popular e como meio para dirimir 
a exclusão e desigualdade que ainda no Estado Democrático de Direito são uma 
constante, apresenta-se o que se chamou de “reaproximação do direito dos ideais de 
justiça”. Assim, para a construção deste raciocínio passa-se a analisar o conceito de 
justiça e como poderá o direito se aproximar destes ideais. 
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Para Aristóteles (1991, p. 14-20), a definição de justiça, em sentido geral, está 
na virtude, que se dá através do meio-termo e se expressa nas relações do outro com 
o seu semelhante, mas segundo ele, encontrar o meio-termo não é uma tarefa fácil, 
sendo que este pode ser prejudicado muitas vezes pela deficiência e outras pelo 
excesso. Para o mesmo, o conhecimento de justiça se dá através da experiência, ou 
seja, sabe-se que é justo quando já se presenciou o injusto. Dentre outras, Aristóteles 
faz uma divisão da justiça em duas categorias: justiça universal e justiça total 
encontrando-se a primeira tão somente na consciência humana, sendo uma vontade 
racional particular. Porém, para o filósofo esta modalidade de justiça é inalcançável, 
pois mesmo sendo a medida de todas as virtudes, não se materializa integralmente, 
vez que reside apenas no ideal particular do que se entende por “justo”.

Já a segunda, tem como norte a primeira, mas consiste na aplicação da lei 
positivada com a virtude da distribuição, ou seja, “dar a cada um o que é seu”, 
na medida de sua igualdade ou na medida de sua desigualdade, analisando as 
necessidades de cada um, procurando realizar o bem comum, sendo que esta justiça 
deve ser também corretiva e comutativa. Assim, em síntese, o modelo ideal de 
justiça para Aristóteles é aquele em que há a aplicação da lei, através da intervenção 
do Estado por meio de seus julgamentos, mas com equidade, isto é, a interpretação 
da lei não pode ser literal, mas de acordo com caso concreto, podendo o intérprete 
utilizar-se de outros meios, tal como os princípios, uma vez que a interpretação 
literal da lei pode gerar enorme desigualdade. 

Neste mesmo sentido, Rawls (2002, p. 3-4) reconhece a justiça como 

[...] a primeira virtude das instituições sociais [...] a justiça nega que a 
perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por 
outros [...]. Portanto, numa sociedade justa as liberdades da cidadania igual 
são consideradas invioláveis; os direitos assegurados pela justiça não estão 
sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais. 

O autor ainda completa que para uma sociedade ser bem ordenada, além de 
estar planejada para promover o bem de seus membros, deve ser regulada pelo 
que ele chama de “concepção pública de justiça” (RAWLS, 2002, p. 5). Para ele, 
esta sociedade é aquela onde “(1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam 
os mesmos princípios de justiça, e (2) as instituições sociais básicas geralmente 
satisfazem e, geralmente se sabe que satisfazem, esses princípios”. Deste modo, 
nota-se que os ensinamentos de Rawls também são pautados pela equidade.

Assim, caminha-se a demonstrar a equidade no sistema jurídico através dos 
princípios constitucionais, ponderando que eles, explícitos ou não “espelham a 
ideologia da sociedade, de seus postulados básicos, seus fins. Os princípios dão 
unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e atenuando 
tensões normativas [...] servem de guia para o intérprete” (BARROSO, 2008, p. 
29). Sob essa observação constata-se que é através da ponderação (aplicação dos 
princípios) que ocorre a aproximação entre direito e justiça, pois reitera Barroso 
(2008, p. 33) que
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A ponderação, como mecanismo de convivência de normas que tutelam 
valores ou bens jurídicos contrapostos, conquistou amplamente a doutrina e 
já repercute nas decisões dos tribunais. A vanguarda do pensamento jurídico 
dedica-se, na quadra atual, à busca de parâmetros de alguma objetividade, para 
que a ponderação não se torne uma fórmula vazia, legitimadora de escolhas 
arbitrárias. É preciso demarcar o que pode ser ponderado e como deve sê-lo. 
A teoria dos princípios não importa no abandono das regras ou do direito 
legislado. Para que possa satisfazer adequadamente à demanda por segurança 
e por justiça, o ordenamento jurídico deverá ter suas normas distribuídas, de 
forma equilibrada, entre princípios e regras. 

Logo, fica evidente que é a aplicação dos princípios, juntamente com as leis 
positivadas que possibilita a aproximação do que Aristóteles chamou de “justiça 
natural”, que ocorre por meio da justiça total e, consequentemente, a aproximação 
do direito dos ideais de justiça, o que se prontamente e efetivamente aplicado 
possibilitará maior segurança jurídica, assim como, mais confiança da população 
em seu ordenamento e maior credibilidade aos operadores do direito, pois existem 
leis justas e injustas, o que fará a diferença será a seleção feita pelo intérprete ao 
aplicá-las, buscando através da interpretação, uma conexão com os princípios e 
principalmente com a realidade fática, adequando ao caso concreto. 

 ConSIDERAçÕES FInAIS
 
A partir da análise do princípio da segurança jurídica e do contexto que 

permeia este assunto, investigou-se o seu surgimento como direito fundamental na 
Constituição Federal de 1988 e no Estado Democrático de Direito, constatando-se 
que as necessidades sociais que sua concretização exige foram os motivos deste 
princípio a ser elevado a direito fundamental, tratando-se àquele da garantia da 
aplicação efetiva do direito por meio da interpretação da lei, através de princípios 
e regras ao caso concreto, possibilitando harmonia, tanto nas relações jurídicas, 
quanto no ordenamento. Assim, conclui-se que a segurança jurídica surge junto aos 
direitos fundamentais na Carta Magna 1988, que os trouxe implicitamente no artigo 
5º, incisos II, XXXVI, XXXIX, XL, XLV, XLVIII, LI e LII, LIV e LV o princípio da 
segurança jurídica, reconhecido pela ordem nacional e internacional.

Não obstante a esse reconhecimento, ainda há uma descrença da população 
quanto a aplicação do direito. Por este motivo, procurou-se identificar qual é a origem 
de tamanha incredulidade e por que ela ainda permanece. Então, concluiu-se que 
o “ceticismo jurídico” é consequência das reiteradas Cartas Políticas com direitos 
mínimos, passando do jusnaturalismo ao positivismo, evidenciando um cenário de 
desigualdade e incertezas jurídicas, que teve a esperança de ser reformulado com 
o “pós-positivismo”. Entretanto, embora a Constituição Federal vigente tenha sido 
a primeira brindada com a extensão dos direitos e garantias fundamentais para os 
cidadãos, estes ainda não são totalmente efetivados, ou seja, ocorre a inobservância 
da mesma, que deveria ser utilizada como norte e, consequentemente, a omissão 
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do poder público, que atrelada às consequências negativas da globalização, faz 
com que ainda permaneça o “ceticismo jurídico”, bem como a falta de eficácia e 
efetividade do direito a segurança jurídica e a insatisfação quanto as noções de 
justiça, segurança e igualdade.

Considerando que a dogmática jurídica ainda tem sido obstáculo para a 
realização de direitos, sobrevindo os princípios como meros “conselhos”, anunciados 
pelo constituinte originário, todavia, não cumpridos pelo Estado, confirmam-se 
as dificuldades de realização do direito material no caso concreto. Deste modo, 
apresenta-se a reformulação da hermenêutica jurídica, especialmente constitucional, 
como solução para os problemas elencados, pois traz recursos mais equitativos para 
a aplicação do direito, pois apresenta a valoração dos princípios e, igualmente, a 
interpretação da norma de acordo com o período histórico em ela é aplicada. 

Porém, a gama de dificuldades para realização da segurança jurídica não para 
por aí, calhando a globalização como limite aos direitos fundamentais e à segurança 
jurídica, o que se concluiu pelo fato de que a globalização projeta uma seleção 
da minoria, seja ela econômica ou cultural. Logo, há a efetivação dos direitos 
fundamentais apenas para uma parcela da população, aumentando ainda mais as 
desigualdades sociais, o que gera um colapso no Estado-nação, já que as principais 
decisões sejam elas culturais, políticas ou econômicas passam a ser tomadas em 
escala mundial e não mais local, demonstrando a restrição de direitos a grande parte 
da população, dificultando ainda mais a sua concretização. 

Frente a este contexto, apresenta-se a vedação ao retrocesso social, pois se 
investigou como esta, junto a reformulação da hermenêutica jurídica, pode servir de 
proteção à segurança jurídica, para que haja a reaproximação do direito aos ideais de 
justiça. Assim, concluiu-se que a tutela dos direitos fundamentais está diretamente 
relacionada a proteção da dignidade da pessoa humana, uma vez que não haverá 
segurança jurídica onde não houver uma garantia mínima de dignidade e que o 
princípio da vedação ao retrocesso social consiste na proibição de quaisquer medidas 
que diminuam, restrinjam ou que venham a extinguir os direitos fundamentais já 
conquistados, sendo inconstitucional qualquer prática desta natureza. Percebeu-
se que este princípio é de notável relevância, sendo aplicado na jurisprudência e 
evidenciado na doutrina, já que através dele é que se dá a proteção à segurança 
jurídica e aos demais direitos fundamentais. 

Através do princípio da vedação ao retrocesso social e sua efetiva aplicação como 
tutor do princípio da segurança que, corroborado a reformulação da hermenêutica 
jurídica, chegou-se a conclusão de que há a possibilidade de reaproximação do 
direito dos ideais de justiça através do que, para Aristóteles, chamou-se de justiça 
total, que consiste na aplicação da lei, através da intervenção do Estado por meio 
de seus julgamentos, mas com equidade, isto é, a interpretação da lei não pode ser 
literal, mas de acordo com caso concreto, podendo o intérprete utilizar-se de outros 
meios, tal como os princípios. Essa observação feita por Aristóteles é atualmente 
reconhecida, sendo denominada como técnica da ponderação, que consiste em um 
mecanismo que harmoniza a aplicação de princípios e normas para a solução do caso 
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concreto, isto é, a distribuição equilibrada destes princípios e normas, afastando a 
aplicação arbitrária do direito e assegurando a segurança jurídica, o que possibilita 
maior confiança da população no direito e o aproxima nos ideais de justiça, visando 
efetivamente a igualdade de toda e qualquer pessoa. 
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RESUMo

O julgamento do caso Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, 
pela Suprema Corte do Canadá, foi de extrema relevância para as ações coletivas, 
ao reconhecer um direito fundamental do indivíduo às ações coletivas e que estas 
deveriam, sempre que possível, prevalecer, em detrimento de soluções individuais. O 
presente trabalho, tendo esse julgamento enquanto marco temporal, analisa as ações 
coletivas no Canadá antes do julgamento e o caso decidido pela Suprema Corte, para, 
então, poder observar suas repercussões no país e para o estudo do processo coletivo.
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ABSTRACT 

The claim Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, judged by the 
Supreme Court of Canada, was extremely relevant to class actions, as it recognized 
a fundamental right to the collective suit and that class claims are rather then 
individual claims. This article, based on this claim, analyzes representative actions 
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in Canada and the judgment, to, then, be able to observe its effects on the country 
and to the study the class actions.

KEywoRDS
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InTRoDUção

O presente trabalho objetiva analisar as ações coletivas no Canadá e suas 
repercussões no estudo do processo coletivo, tendo como marco temporal o 
julgamento realizado pela Suprema Corte do país no caso Western Canadian 
Shopping Centres Inc. v. Dutton. 

Utilizando-se da metodologia quanti-qualitativa, inicia a exposição pelo 
cenário do processo coletivo canadense antes do julgamento sobre ações coletivas 
proferidas pela Suprema Corte, em 2001. Em seguida, trata especificamente do caso 
julgado, fazendo, então, considerações sobre sua repercussão no Canadá e ressalva 
alguns aspectos no cenário da defesa da concorrência. 

Por fim, analisa sua repercussão, com o reconhecimento de um direito 
fundamental do indivíduo à ação coletiva e da atribuição de solução de conflitos 
como prioritária pela via da ação coletiva, no estudo do tema processo coletivo.

o CEnáRIo DAS AçÕES ColETIVAS 
no CAnADá ATé 2001

As ações coletivas no Canadá têm a origem da sua admissibilidade pelos 
tribunais relacionadas ao equity do direito inglês, na perspectiva de que todas 
as partes afetadas deveriam participar do processo, mas, em alguns casos, essa 
participação poderia não ser recomendável ou até mesmo ser impossível. Então, 
nesses casos, admitia-se, naturalmente, a representação dos indivíduos em juízo3. 
Apesar da divisão entre tribunais de direito e de equidade ter se encerrado em 1873, 
através do Supreme Court of Judicature Act, os tribunais canadenses mantiveram 
o posicionamento dos tribunais de equidade, admitindo as ações coletivas, mesmo 
sem uma legislação específica sobre o tema. 

No início do século XX, mais precisamente em 1901, dois casos ocorridos 
no Reino Unido fixaram premissas que foram incorporadas pela jurisprudência 
canadense. Em um deles, Taff Vale Railway Co v Amalgamated Society of Railway 
Servants, um dos casos que marcam o direito do trabalho no Reino Unido, os 
trabalhadores de uma companhia ferroviária fizeram greve em prol de um aumento 
salarial, sabotando os trilhos e desacoplando vagões dos trens, ao fundamento de 

3 BOGART, W.A. Questioning Litigation`s Role-Courts and Class Actions in Canada. Inidiana Law Journal. Maurer Law 
School – Inidiana University: Indiana, 1987, p. 671.
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que os lucros de sua empresa eram muito elevados e os valores dos salários pagos, 
irrisórios. A companhia fez acordo com o sindicato em relação aos salários, mas 
ajuizou uma ação em face do sindicato pelos danos causados pelos trabalhadores 
durante a greve. O sindicato foi responsabilizado pelos danos, porque o tribunal 
inglês fundamentou que representava a pretensão de toda a classe de trabalhadores 
da referida empresa. Do voto condutor desse julgamento da ação coletiva passiva 
no Reino Unido, os tribunais canadenses extraíram como lição quando deveriam 
admitir uma ação como coletiva: deveria haver uma pretensão comum e o pedido 
deveria atender ao interesse de todos os membros da classe. 

Já em outro, Duke of Bedford v. Ellis, foi uma demanda ajuizada por 
produtores de frutas, verduras e legumes em face do dono de um mercado, buscando 
o reconhecimento de direitos dos produtores reconhecido pela legislação Covent 
Garden Act 1828 . A ênfase não foi o julgamento propriamente, mas a declaração do 
Parlamento inglês, ao determinar que o Procurador-Geral ingressasse na demanda, 
de que os tribunais precisavam ser flexíveis, para admitir ações coletivas e adequar 
as regras vigentes à estrutura do litígio para o seu processamento e julgamento4. 

Em 1910, o cenário sofreu uma drástica alteração: os tribunais canadenses 
mudaram seu posicionamento e começaram a não admitir as ações coletivas. A 
razão atribuída a essa transformação foi o julgamento também britânico Markt 
& Co. v. Knight Steamship Co., em que foi proposta uma ação coletiva para a 
reparação de danos causados pela guerra. No Reino Unido, o fundamento da 
rejeição da ação como coletiva se deu porque não havia consentimento em relação 
ao representante da classe5. No entanto, o Canadá começou a seguir o referido 
julgamento afirmando, equivocadamente, que o argumento para a rejeição seria o de 
que o consentimento dos representados em relação ao representante seria inviável 
porque, na verdade, haveria um dano distinto em relação a cada um dos afetados. Os 
tribunais canadenses se tornaram, então, mais formalistas a partir de então, passando 
a rejeitar diversas ações coletivas. 

Na década de 60, iniciou-se uma tímida alteração desse posicionamento, 
havendo o registro de admissão de poucas ações coletivas, em resposta a algumas 
pretensões apresentadas em juízo por grupos de indivíduos na defesa do consumidor, 
na defesa da concorrência e do meio ambiente6, mas a rejeição da maioria das 
ações coletivas propostas permaneceu no país mais precisamente até a década de 70, 
com os fundamentos de que cada autor possuiria uma relação jurídica distinta com 
o réu e os danos precisariam ser calculados individualmente7-8. 

4 Ibid., p. 672. 
5 STIGGELBOUT, Mark. The Recognition in England and Wales of  United States Judgment in Class Actions. Harvard 

International Law Journal. Harvard: Harvard Law School, vol. 52, n. 2, verão de 2011, p. 445.
6 BOGART, W. A.; KALAJDZIC, Jasminka; MATTHEWS, Ian. Class Actions in Canada: A National Procedure in a Multi-

Jurisdictional Society? A reporter prepared for the globalization of  class actions conference. Oxford University, Dec. 2007, 
p. 2. Disponível em: <http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/events_media/Canada_National_Report.pdf>. 
Acesso em 01 out. 2014.

7 BOGART, W.A. Questioning Litigation`s Role-Courts and Class Actions in Canada. Indiana Law Journal. Maurer Law 
School – Indiana University: Indiana, 1987, p. 675. 

8 Essa exigência restou, ainda, expressamente consignada no julgamento pelo tribunal de Apelação de Ontário no caso 
Shields v. Mayor, em 1956.
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Todavia, a partir da década de 70, os tribunais canadenses revisaram seu 
posicionamento, voltando a admitir as ações coletivas, ao fundamento de que os 
grupos e as associações haviam se estruturado melhor para tutelar o meio ambiente, 
os direitos civis e os direitos consumeristas. Atribui-se essa virada na jurisprudência 
à influência da Regra 23 das class actions norte-americanas, que foram estudadas 
com entusiasmo pelos canadenses9. Dois casos são considerados como o prenúncio 
desses avanços. Um deles, na província de British Columbia, julgado em 1973, 
Chastain v. British Columbia Hydro & Power Authority, em que dois estudantes 
ajuizaram uma ação questionando os valores pagos pelos residentes de British 
Columbia a uma companhia para o fornecimento de gás e de energia elétrica. O 
tribunal admitiu a ação coletiva e determinou a devolução do valor pago por cada 
membro da classe. O segundo caso, na mesma província, em 1973, foi Shaw v. Real 
Estate Board of Greater Vancouver, em que se pretendia a devolução de valores 
alegados como abusivos, pagos a título de comissão por todos os que compararam 
imóveis através de uma imobiliária. Mesmo a devolução devida sendo diferente 
em relação a cada membro da classe, a ação coletiva para reconhecer o direito à 
devolução foi admitida.

Foi em 1978, porém, no caso Naken v. General Motors, que o tribunal de 
Ontário fez uma das mais relevantes análises sobre as ações coletivas, infelizmente 
não mantida pela Suprema Corte. A demanda versava sobre carros fabricados 
pela montadora nos anos de 1971 e 1972, em que se alegava uma perda de mil 
dólares, além da esperada, na revenda dos veículos. O autor argumentava que o 
valor da indenização seria o mesmo para todos os membros da classe, mas o réu 
afirmou que cada membro deveria demonstrar que teve uma desvalorização além da 
prevista, de mil dólares na venda do veículo. O Tribunal de Ontário admitiu a ação 
coletiva, mas determinou que uma comissão em Ontário examinasse quem seriam 
os membros da classe. O julgamento chegou à Suprema Corte canadense, sendo 
decidido em 198310. O relator, Ministro Estey, considerou que eram necessárias 
demandas individuais, esclarecendo que as regras e alterações nas ações coletivas 
no país deveriam ser definidas por lei. Para ilustrar sua postura restritiva, baseou-se 
no julgamento, pelo tribunal da Califórnia, do caso Vasquez v. Superior Court of 
San Joaquin Count, versando sobre o pedido de rescisão de contratos de compra e 
venda de comida congelada, com pagamento parcelado. Ocorre que o caso referido 
envolvia o questionamento sobre a representação da classe, o que não estava em 
discussão no Canadá, gerando muitas críticas à decisão11. 

Como consequência, o caso Naken não foi observado pelos tribunais de 
muitas províncias. O tribunal de Manitoba, por exemplo, ao analisar o caso Ranjoy 
Sales and Leasing v. Deloitte Haskins & Sells admitiu a ação coletiva tratando de 

9 BOGART, W.A.Idem..
10 No caso, um grupo de consumidores que adquiriu veículo defeituosos da General Motors buscava indenização pelos defeitos 

para si e para todos os demais consumidores afetados. A íntegra do caso está disponível no endereço eletrônico da Suprema 
Corte do Canadá em: <http://scc.lexum.org/en/1983/1983scr1-72/1983scr1-72.html>. Acesso em 5 out. 2014.

11 BOGART, W.A. Questioning Litigation`s Role-Courts and Class Actions in Canada. Indiana Law Journal. Maurer Law 
School – Indiana University: Indiana, 1987, p. 679.
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direitos individuais homogêneos, em uma discussão de que os réus teriam induzido 
os autores a emprestarem dinheiro, mediante a apresentação de balanços que não 
correspondiam à realidade econômico-financeira da empresa, que já estava falida. 
O valor de indenização de cada vítima seria, portanto, distinto. Todavia, não se pode 
deixar de pontuar como o julgamento Naken repercutiu para o enfraquecimento das 
ações coletivas no país na época. 

No mesmo ano de início do caso Naken (1978), quando alguns tribunais ainda 
admitiam ações coletivas mesmo sem previsão legal12, o governo de Quebec aprovou 
a primeira legislação sobre ações coletivas13, através do remédio denominado recours 
collectiff, no seu Code de Procedure Civile, com considerações de que era um passo 
relevante para a sociedade. A legislação de Quebec trouxe requisitos similares à 
Regra 23 norte-americana para as ações coletivas14: de acordo com a previsão, 1) 
deve haver a presença de questões idênticas ou similares de fato ou de direito; 2) 
os pedidos devem estar de acordo com as alegações; 3) outro procedimento deve 
ser difícil ou inviável; 4) o representante da classe deve ser adequado. A legislação 
previa o opt out enquanto modelo de vinculação aos efeitos da coisa julgada. 
Como regra, a previsão era de que quem sucumbe perde as custas e cada parte arca 
com os honorários do advogado que contratou, mas há a possibilidade do autor 
da demanda coletiva requerer um financiamento público para o litígio, incluindo 
custas e honorários periciais, além de verba para o pagamento dos honorários do 
advogado - os Fundos de Ajuda para as Ações Coletivas, avaliados por um órgão 
administrativo15. Se a ação coletiva for financiada e for julgada procedente, o que 
for pago, ao final, pelo sucumbente, deverá ser reembolsado ao fundo, para que 
novas ações coletivas possam ser financiadas. 

No primeiro ano de vigência da nova legislação, as ações coletivas ajuizadas 
em Quebec representaram 4% das demandas civis do Poder Judiciário16. Em 1982, 
para aperfeiçoar o sistema, houve algumas alterações na legislação, merecendo 
destaque a que suprimiu que a legitimidade das associações somente ocorreria se 
pelo menos um de seus membros pertencer a classe afetada. Também foi suprimida 
a previsão de que o autor arcaria com as custas do réu caso a demanda fosse julgada 
improcedente. Por outro lado, foi ampliado o percentual de incidência das custas 
nas demandas cujo pleito superasse 100 mil dólares. Durante os vinte primeiros 
anos de existência da lei, o número de ações coletivas ajuizada foi de 359 casos17. 

Na década de 80, foi estruturada uma comissão na província de Ontário, para 
a elaboração de uma lei de ações coletivas, resultando um relatório de 900 páginas 

12 BOGART, W. A.; KALAJDZIC, Jasminka; MATTHEWS, Ian. Op. Cit., p. 3.
13 HENSLER, Deborah H. The Future of  Mass Litigation: Global Class Action and Third Party Litigation Funding. George 

Washington Law Review. Pensilvânia: George Washington Law School, v. 79, n. 2, Feb. 2011, p. 306. 
14 A legislação de Quebec pode ser consultada em: <http://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/rsq-c-c-25/latest/rsq-c-c-25.html>. 

Acesso em 03 out. 2014. 
15 BOGART, W.A. Questioning Litigation`s Role-Courts and Class Actions in Canada. Indiana Law Journal. Maurer Law 

School – Indiana University: Indiana, 1987, p. 686. 
16 Idem.
17 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado 

e nacional. São Paulo: RT, 4. ed., 2014, p. 149.
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publicado em 198218, em que são avaliadas as repercussões das ações coletivas; 
possíveis problemas a serem enfrentados e como implementar as ações coletivas na 
província, sugerindo a certificação e notificação para o opt out. 

Portanto, depois de Quebec, foi criada a legislação de Ontário, o Class Action 
Proceeding Act, em 1992, mas que só entrou em vigor em 199319; seguido pela 
legislação de British Columbia, poucos anos após, também denominada Class 
Proceeding Act (1995), em vigor desde 199620. Essa última legislação avalia se as 
provas juntadas pelo autor coletivo junto com a petição inicial indicam a possível 
ocorrência de um ilícito; se há questões comuns entre os membros da classe; se 
é possível identificar pelo menos 2 (dois) membros da classe; a ação coletiva é o 
procedimento mais adequado e há um membro que represente a classe, que tem sua 
representatividade adequada aferida e se não possui interesses contrários à classe. 
Deve o autor coletivo notificar os membros da classe quando da certificação da ação 
como coletiva para, caso desejem, exerçam o opt out.

Em 1998, as ações coletivas foram previstas em âmbito federal no Canadá, as 
ações coletivas, através de representative proceedings da Regra 114 das Federal 
Court Rules.

o JUlGAMEnTo Western CanaDian 
shopping Centres inC. V. Dutton

Em 13 de dezembro de 2000, iniciou-se o julgamento do caso Western 
Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton21 pela Suprema Corte canadense, um 
dos mais relevantes de toda a história do processo coletivo, com a oitiva dos 
interessados, sendo o julgamento proferido em 13 de julho de 2001. No caso, 231 
investidores se tornaram participantes do Fundo de Imigração do Governo Federal, 
com o objetivo de imigrarem para o Canadá, mediante a aquisição de debêntures em 
WCSC, que foi incorporada por um único acionista, Joseph Dutton, para facilitar a 
qualificação dos investidores, que nunca tiveram residência permanente no Canadá. 
Foram emitidos, ao total, 22,05 milhões de dólares em debêntures - eventualmente 
agrupadas-, considerando o valor dos os investidores iniciais e, posteriormente, de 
novos investidores, quando, após algumas operações no mercado financeiro, em 
dezembro de 1991, foi anunciado que não seria possível arcar com os juros devidos 
sobre as debêntures de séries A, E e F, adquiridas pelos 231 investidores iniciais. 
Dois dos 231 investidores, Muh-Min Lin e Wu Hoi-Wah, ingressaram, então, com 
uma única ação, em nome de todos os investidores, alegando violação dos deveres 
fiduciários por uma má gestão do fundo. 

18 O referido relatório está disponível em: <https://archive.org/details/reportonclassact01onta>. Acesso em 3 out. 2014. 
19 A legislação está disponível em: <http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_92c06_e.htm>. 

Acesso em 5 out. 2014. 
20 A última versão da referida legislação está disponível em: <http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/

statreg/96050_01>. Acesso em 5 out. 2014. 
21 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., p. 140-141 e 359-377. 
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 A ação não foi admitida em primeira instância e nem, por maioria, no 
Tribunal de Alberta, em recurso, tanto dos autores como do réu. O fundamento 
do réu era de que os autores não poderiam ajuizar uma ação coletiva em prol de 
todos os investidores, com base no artigo 42 de Alberta Rules of Court. A referida 
disposição regia, na época, as ações coletivas, sem detalhar o tema. Previa que 
o tribunal poderia extinguir ou alterar uma ação coletiva se: 1) não restasse 
caracterizado o caráter coletivo; 2) a demanda fosse frívola ou vexatória; 3) a ação 
coletiva não fosse adequada para a análise das pretensões ou 4) fosse abusiva. Se 
admitida a ação coletiva, o representante da classe teria a sua representatividade 
adequada aferida. 

O tribunal de Alberta identificou quatro questões nos recursos dos autores e dos 
réus: 1) se estaria vinculado a analisar apenas se a demanda deveria prosseguir como 
individual ou como coletiva; 2) caso não estivesse, se poderia aferir a representatividade 
adequada dos autores da demanda em relação aos membros da classe; 3) na segunda 
perspectiva, como exigir a demonstração da representatividade adequada; 4) se a 
previsão da Regra 42 foi preenchida no caso concreto. 

Ao analisar essas questões, admitiu a possibilidade de análise da 
representatividade adequada pelo tribunal, não estando vinculado apenas aos 
questionamentos referidos nas razões recursais. A representação só não seria adequada 
se fosse nítida que aquela reivindicação não era de todos os membros da classe ou 
houvesse dúvidas se o pedido atenderia aos interesses da classe. Porém, em relação 
ao último requisito, por maioria, o recurso foi negado. Afirmou-se que a demanda 
exigiria uma análise minuciosa do contrato de cada um dos 231 investidores, o que 
não poderia ocorrer em uma ação coletiva, ressalvando-se o direito de ajuizamento 
de ações individuais. O voto dissidente argumentou que a demanda preencheria 
os requisitos para uma ação coletiva, com as mesmas reivindicações, mesmo com 
pequenas diferenças nas aplicações dos investidores, não devendo prosperar a 
argumentação dos réus. Eventuais diferenças que surgissem, no curso da demanda, 
poderiam ser analisadas pelo tribunal. 

O caso chegou à Suprema Corte canadense, através de recursos das partes, 
que decidiu quando uma ação coletiva poderia ser proposta. A Corte destacou, ao 
admitir os recursos, que o tema era de extrema relevância porque, embora a ação 
coletiva pudesse ser um eficiente meio para a resolução de conflitos, muitas estavam 
sendo extintas no país. 

Na Suprema Corte, restou consignada a relevância do papel das ações coletivas: 
1) elas impediriam a multiplicação de demandas individuais, representando uma 
economia processual e a redução dos custos; 2) trariam a ampliação do acesso à 
Justiça, propiciando a reparação até mesmo dos danos denominados de bagatela; 3)
proporcionariam a efetivação do direito material. 

Foi mencionada, ainda, a necessidade de uma legislação mais específica para 
as ações coletivas na província de Alberta. Porém, ausente uma legislação, devem 
os tribunais avaliar se (1) a classe é identificável; (2) há questões de fato ou de 
direito comuns; (3) o pedido abrangeria toda a classe e (4) a representatividade 
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dos membros da classe é adequada. No caso de questões comuns e não comuns 
aos membros do grupo, deve prevalecer a solução pela via da ação coletiva. Como 
mencionado no voto, houve, portanto, a superação do precedente Naken, afirmando-
se que, naquele momento, a Corte Suprema, se reanalisasse a questão, admitiria a 
ação como coletiva. 

Em relação ao caso objeto de julgamento, a Suprema Corte constatou que a 
alegação dos réus não era convincente. Haveria diferenças entre os investidores, 
pois cada um investiu em diferentes momentos, em diferentes jurisdições, com 
base em diferentes projetos, por meio de agentes diferentes, em diferentes séries 
de debêntures, mas havia questões comuns a todos, que deveriam ser decididas da 
mesma forma. 

A conclusão da Suprema Corte, de extrema relevância para o processo 
coletivo, foi negar provimento ao recurso dos réus e dar provimento ao recurso dos 
autores, para admitir a ação coletiva. Firmou-se o entendimento de que, uma vez 
preenchidos os requisitos, as ações coletivas representam um direito fundamental 
do indivíduo ao processo legal e devem ser admitidas. A solução individual deveria 
ser pensada como a exceção, e não como a regra, cabendo priorizar a solução dos 
conflitos com questões comuns, de fato ou de direito, pela via da ação coletiva.

o CEnáRIo CAnADEnSE APóS o JUlGAMEnTo 

Após o julgamento do caso Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton 
houve o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de legislações sobre processo 
coletivo, cumprindo a determinação da Suprema Corte do país de que as ações 
coletivas são um instrumento adequado e relevante e há um direito fundamental ao 
processo coletivo, sendo necessária uma legislação sobre o tema, mas aplicando-se 
a regulamentação pelo próprio tribunal na omissão de uma legislação.

Em âmbito federal, a legislação sobre ações coletivas foi alterada em 2002, 
sendo os representative group proceedings substituídos pelas class actions, que 
passaram a ser detalhadas em um capítulo próprio. Em 2007, as representative 
actions foram reintroduzidas no sistema, na regra 114 das Federal Court Rules22, 
convivendo no sistema ao lado das class actions, previstas na Parte 5.1 da mesma 
lei. As representative proceedings são aplicáveis aos direitos essencialmente 
coletivos, nos quais a incidibilidade determina a imperatividade da resolução 
idêntica para todos os interessados, excluindo-se a possibilidade de ajuizamento 
de outras demandas ou do opt out. Por sua vez, os class proceedings servem como 
instrumento para a tutela de direitos individuais homogêneos, com a possibilidade 
de opt out23. 

Em relação aos representative proceedings, a previsão da regra 114, em sua 
redação atual em vigor, dispõe que o representante deve realizar sua reivindicação 

22 A disposição legislativa pode ser localizada em: <http://www.canlii.org/en/ca/laws/regu/sor-98-106/latest/sor-98-106.
html>. Acesso em 6 out. 2014. 

23 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., p. 144.
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em face do réu se essa for a mesma de seus representados; que as questões sejam 
comuns, de fato ou de direito, sem afetar apenas a algumas pessoas; o representante 
está autorizado a agir em nome do grupo; a ação coletiva é o instrumento adequado 
para representar o interesse da classe. A qualquer momento, o tribunal pode aferir 
o cumprimento dos requisitos; determinar a notificação dos membros da classe, 
para que tenham ciência da ação coletiva; verificar os termos do acordo firmado 
e substituir o representante que não seja adequado. Deve haver a identificação 
“ação coletiva”.

Já as class proceedings, no item 5.1, estão previstas no art. 334.1 a 334.4, 
com uma minuciosa descrição do seu funcionamento, atendendo ao decidido 
pela Suprema Corte. Para ser certificada como uma class proceeding, além da 
identificação de que se trata de uma ação coletiva, deve-se verificar se as alegações 
são fundadas; se são identificáveis pelo menos dois membros da classe; se as 
questões comuns de fato ou de direito devem ser reivindicações da classe, e não 
exclusivamente individuais; se a ação coletiva é o instrumento mais adequado, 
isto é, a solução deve ser mais eficiente pela via da ação coletiva e se os interesses 
da classe estão adequadamente representados. 

Se no âmbito federal ocorreu uma maior determinação e ampliação das ações, 
coletivas, no âmbito estadual, diversas províncias também criaram e implementaram 
leis sobre ações coletivas. Na atualidade, apenas uma província canadense (Prince 
Edward Island) e três territórios (Nunavut, Yukon e Northwest Territories) não 
possuem uma legislação sobre ações coletivas, sendo que todas as demandas 
ajuizadas, a nível federal ou em cada província, podem ser consultadas por qualquer 
interessado através da Base de Dados sobre Ações Coletivas, disponibilizada pela 
Associação dos Advogados Canadenses na internet24. 

Em 13 de dezembro de 2001, menos de um ano após o julgamento da 
Suprema Corte, teve advento a legislação sobre ações coletivas na província de 
Newfoundlaw & Labrador, com última alteração em 2004. Pouco após, houve o 
advento as legislações de Saskatchewan, com o The Class Action Act, aprovado em 
2001, mas em vigor a partir de 1 de janeiro de 2002, e a legislação de Manitoba e 
de Alberta, introdutórias às ações de classe, em 2003 e 2004, respectivamente. A 
legislação da província de Nova Scotia teve seu advento na mesma época, sendo 
que, em 2004, conforme registro do tribunal estadual, já houve uma ação coletiva 
ajuizada na província25. Em Manitoba, a última alteração, até o momento, ocorreu 
em 17 de junho de 2010 e, em Alberta, a última alteração da legislação ocorreu em 
01 de março de 2011. A própria legislação da província de Quebec sofreu algumas 
alterações, em 200326 e em 2006. Em 22 de junho de 2006, a província de New 
Brunswik aprovou o Class Action Proceeding Act, que já sofreu alterações em 18 
de junho de 2008 e 31 de agosto de 2011. Em 2007, houve alteração na legislação 
da província de Saskatchewan. 

24  A referida base de dados pode ser acessada em: <http://www.cba.org/classactions/main/gate/index/>. Acesso em 6 out. 2014. 
25  Disponível em: <http://www.courts.ns.ca/Supreme_Court/NSSC_class_action_registry.htm>. Acesso em 6 out. 2014. 
26  BOGART, W. A.; KALAJDZIC, Jasminka; MATTHEWS, Ian. Op. Cit., p.5
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Não há a pretensão de analisar as disposições de cada uma dessas 
legislações, que, embora possuam algumas peculiaridades27, estruturalmente 
se baseiam nas class actions norte-americanas28, mas o advento dessas leis, 
impulsionadas pelo julgamento da Suprema Corte do país no caso Western 
Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, de fato reduziu as barreiras 
econômicas, sociais e psicológicas para o acesso à justiça29, trazendo o modelo 
de litígio por representação, em que um representante iria a juízo em nome da 
classe30. Como consequência, após o advento desse modelo aumentou o número 
de lesões a direitos levadas a juízo, bem como se diversificaram as pretensões 
levadas a conhecimento do Poder Judiciário. As ações coletivas deixaram de 
ser inadmitidas pelo próprio Judiciário, já que a Suprema Corte explicitou que 
haveria um direito fundamental a elas, passando-se a zelar pelo respeito e pela 
efetivação dos direitos coletivos em sentido amplo. 

o CASo Western CanaDian shopping Centres 
inC. V. Dutton E A DEFESA DA ConCoRRÊnCIA

O julgamento Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton não tem 
seu fundamento observado, no setor de defesa da concorrência, apenas no que 
se refere ao desenvolvimento de legislações específicas. O posicionamento 
que prevalecia na área de defesa da concorrência era o da Suprema Corte, 
que, também em 2001, através do julgamento do caso Hollick v. Metropolitan 
Toronto, adotou o entendimento de que deveria haver um suporte probatório 
mínimo de suposta violação ao direito de livre concorrência para que uma ação 
fosse admitida como coletiva.

Considerando que o posicionamento era de 2001; que crescia o número de 
ações coletivas para a defesa da concorrência no país, a maioria iniciada após a 
prova colhida de alguma grande investigação antitruste a nível internacional, que 
ocorre tanto no Canadá como nos Estados Unidos; que os julgamentos norte-
americanos haviam se tornado mais rigorosos na prova para certificação de uma 
ação em defesa da concorrência como coletiva e que algumas ações coletivas para a 
defesa da concorrência no Canadá estavam sendo admitidas e outras rejeitadas pelos 
tribunais estaduais, a Suprema Corte canadense decidiu analisar o tema, admitindo 
três casos e ouvindo os argumentos em outubro de 2012. 

O julgamento ocorreu em 31 de outubro de 2013, nos casos Sun-Rype Products 
Ltd. v Archer Daniels Midland Company. (Sun-Rype); Pro-Sys Consultants Ltd. v. 
Microsoft Corporation (Microsoft) e Opção Consommateurs c. Infineon, em que, 
como resultado, foram admitidas duas ações coletivas e rejeitada uma, fixando o 

27  SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ, 2013, p. 48-52.
28  MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., p. 139.
29	 BERRYMAN,	 Jeff.	 Nudge,	 Nudge,	 Wink,	 Wink:	 Behavioural	 Modification,	 Cy-Près	 Distributions	 and	 Class	 Actions.	

Supreme Court Law Review. Ottawa: Supreme Court, 2011, n. 53, p. 133.
30 KALAJDZIC, Jasminka. Accessing Justice: Appraising Class Actions Ten Years After Dutton, Hollick & Rumley. Supreme 

Court Law Review. Ottawa: Supreme Court, 2011, n. 53, p. 4.
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tribunal critérios para a certificação de uma ação coletiva na defesa da concorrência. 
Apenas nesse tema, portanto, o tribunal não explicitou que as legislações da 
província deveriam ser criadas para regular as ações coletivas. 

Em um pouco de história, para a compreensão do ocorrido, no ano de 2011, 
o tribunal de British Columbia reverteu a certificação que havia sido concedida 
em primeira instância em dois casos. Um deles era Sun-Rype Products Ltd. v 
Archer Daniels Midland Company. (Sun-Rype), em que se pleiteava a fixação 
de preços em face de fabricantes de xarope de milho e outro, denominado Pro-
Sys Consultants Ltd. v. Microsoft Corporation (Microsoft), de fixação de preços 
de produtos da Microsoft. Posteriormente, em um terceiro caso, o tribunal de 
Quebec autorizou a certificação da ação como coletiva, que havia sido rejeitada 
em primeira instância, no caso Opção Consommateurs c. Infineon, em que uma 
associação de consumidores alegava prejuízo de consumidores com a fixação de 
preços entre fabricantes norte-americanos e canadenses das memórias DRAM, 
admitindo, ainda, a possibilidade de julgar empresas que não atuavam no território 
canadense, pelos danos lá terem repercutido.

No julgamento, por unanimidade (9 x 0), foram certificadas como coletivas 
as ações Microsoft Corporation (Microsoft) e Opção Consommateurs c. Infineon, 
sendo, por maioria (7 x 2), rejeitada a certificação como coletiva do caso Sun-
Rype Products Ltd. v Archer Daniels Midland Company. (Sun-Rype). A Suprema 
Corte fixou as seguintes premissas: ocorrendo dano em território nacional, as 
ações para a defesa da concorrência, mesmo em face de empresas sem atuação no 
Canadá, poderiam ser propostas em qualquer província em que ocorresse dano; a 
responsabilidade dos réus pela fixação dos preços nos mercados será limitada ao 
valor além dos custos básicos do produto; consumidores diretos e indiretos não 
podem ser considerados como membros de uma mesma classe; para minimizar 
ou até mesmo extinguir a indenização dos danos, o réu deve indicar o risco de 
sua conduta ter afetado a consumidores diretos e indiretos; deve ser demonstrado, 
para a certificação, um conjunto probatório mínimo de que a violação do direito da 
concorrência pode ter ocorrido, isto é, provas que indiquem a suposta violação; a 
avaliação dos danos decorrentes da violação dos direitos da concorrência deve ser 
avaliada por um perito, com base nas informações em relação ao mercado, e deve 
haver uma classe identificável. 

Nessa perspectiva, em se tratando de direito da concorrência, a certificação ou 
não de uma ação como coletiva segue a jurisprudência firmada pela Suprema Corte 
do país em 2013, sendo o único setor de inaplicabilidade de um dos fundamentos 
do julgamento Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, no que tange 
ao reconhecimento da necessidade de regulamentação por leis específicas. Nos 
demais aspectos, aplica-se a relevância que lá bem foi destacado: as ações coletivas 
enquanto um direito fundamental do indivíduo e que estas deveriam, sempre que 
possível, prevalecer, em detrimento de soluções individuais.
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REPERCUSSÕES no ESTUDo DAS AçÕES ColETIVAS

O julgamento Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton foi relevante 
não apenas para o Canadá, mas, em um contexto mais amplo, para o estudo das 
ações coletivas. Muito além de incentivar o desenvolvimento das ações coletivas 
nas províncias canadenses, explicitou aspectos essenciais para o processo coletivo.

A conclusão do julgamento consagrou a relevância do processo coletivo 
enquanto instrumento processual, sustentada por dois aspectos. O primeiro aspecto 
a se pontuar é o reconhecimento da relevância do papel das ações coletivas. As 
ações coletivas possuem um importante papel31 no acesso à Justiça. Apesar de um 
Poder Judiciário assoberbado, e com recursos materiais e humanos insuficientes, 
diversas lesões ainda não são levadas ao Poder Judiciário. O valor patrimonial que 
individualmente seria ínfimo, coletivamente passa a ser relevante32, permitindo as 
ações coletivas que esses danos não fiquem sem reparação33. Trata-se das lesões 
de bagatela, que, se consideradas separadamente, em termos econômicos, são de 
pequena monta, fazendo com que, na relação custo-benefício, o ajuizamento de 
ações individuais seja desestimulante e, até mesmo, deficiente, deixando perpetuar 
práticas ilegais e lesivas. Considerando que, tanto na esfera pública, como na 
privada, as relações de massa expandem-se continuamente, os causadores das lesões 
acabam beneficiados, pois, além de geralmente terem mais recursos para despender 
no litígio, acabam se beneficiando das lesões perpetradas em relação aos poucos 
que buscam sua reparação no Poder Judiciário. Como consequência, de pouca ou 
nenhuma valia passam a ser as normas de direito material, que estabelecem direitos 
para os lesados, se a referida proteção não encontrar amparo processual.

Ademais, o causador da lesão, em tese, com mais recursos materiais e 
humanos, estará mais bem preparado para o embate do que os que buscam amparo 
no Poder Judiciário, ocasionando o desequilíbrio na relação processual. Esse 
desequilíbrio pode ser agravado pela falta de formação e informação jurídica. O 
legitimado coletivo terá, ainda, uma posição mais equilibrada no litígio, e sua 
representatividade adequada será presumida por disposição legal ou aferida no caso 
concreto, dependendo do modelo adotado. O sistema também acabará por definir 
seu potencial econômico para atuação. Além disso, a ação coletiva poderá assegurar 
a importância política de algumas causas, como direitos das minorias, direitos civis 
e do meio ambiente.

É preciso afirmar, ainda, que essa multiplicação de causas idênticas pode 
gerar decisões contraditórias, e, às vezes, até mesmo antagônicas, considerando a 
fragilidade de um sistema vinculativo de precedentes na tradição de civil law do 
país. Demandantes com situações idênticas do ponto de vista do direito material 
podem acabar recebendo respostas jurisdicionais diferenciadas, decorrente apenas 

31 Sobre o papel das ações coletivas: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., p.33-44.
32	 ALVAREZ,	Alejandro	Bugallo.	Análise	Econômica	do	Direito:	contribuições	e	desmitificações.	Revista Direito, Estado e 

Sociedade. Rio de Janeiro: PUC-Rio, v. 9, n. 29, jul.-dez. 2006, p. 54
33 DEFFAINS, Bruno, DORIAT-DUBAN, Myriam, LANGLAIS, Éric. Economie des actions collectives. Paris: Presses 

Universitaires de France (PUF), 2008, p. 20-21.
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da relação processual. O direito processual acaba por assumir, nessas situações, 
um papel determinante, e não meramente instrumental, o que gera desigualdade e 
grande insegurança jurídica. As ações coletivas podem contribuir para a atenuação 
desse problema, com a resolução da questão em um único processo.

Cabe, por fim, destacar a relevância das ações coletivas no cumprimento do 
direito material. Se poucas pessoas buscam a satisfação do direito, as condenações 
impostas poderão ser insuficientes para coibir o ato ilícito. O papel das ações 
coletivas vai além de assegurar a reparação dos danos para todos os lesados, ou, 
pelo menos de uma quantidade significativa de vítimas, pretendendo fazer cessar o 
dano e alterar a postura nociva à sociedade. Permite, ainda, um ganho pela correção 
na postura das empresas, que, considerando os impactos de uma condenação em 
um processo coletivo em seu balanço, de terem de indenizar essa quantidade 
significativa de vítimas, acabarão compelidas a uma correção na sua atuação, de 
forma que passe a respeitar as normas de direito material34. 

Como segundo e último aspecto, o julgamento explicitou a necessidade de 
legislações sobre ações coletivas, mas não deixou os indivíduos desamparados na 
ausência de sua previsão expressa. Ao mesmo tempo que incentivou legislações 
sobre ações coletivas, permitiu o seu exercício, devido ao seu relevante papel, 
mediante regulamentação, pelo tribunal, da omissão legislativa, explicitando 
alguns requisitos. Atualmente, diversos países apresentam legislações sobre o 
tema, seja uma legislação processual coletiva, sejam leis setoriais esparsas35, 
e, em outros países, os tribunais36 possuem um relevante papel no acolhimento 
das pretensões coletivas, complementando as previsões legais ou, tal como 
agiu a Suprema Corte canadense, admitindo e delineando a utilização das ações 
coletivas mesmo quando não há legislação, de forma que seja assegurada a defesa 
de interesses coletivos em juízo.

ConClUSão

O julgamento da Suprema Corte canadense, proferido em 2001, no caso 
Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton foi de extrema relevância para 
as ações coletivas, tanto no cenário nacional como internacional.

No Canadá, impulsionou o desenvolvimento de legislações sobre o tema em 
todas as províncias ou o aperfeiçoamento das legislações já existentes. Ainda, em 
todos os setores, assegurou que as ações coletivas não fossem mais inadmitidas 
pelos tribunais por razões infundadas.

34 COHEN, Dany. Droit et Économe Du Procés Civil. Paris: L.G.D.J., 2010, p. VII.
35 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos Países de Civil Law e 

Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo: RT, 2008. 
36 Em relação ao tema, destaca-se, especialmente, a atuação dos tribunais em relação às ações coletivas no Canadá, 

em que, em julgamento no ano de 2001, a Suprema Corte trouxe um incremento para as ações coletivas no sistema 
jurídico processual, ao reconhecer que as class actions representam um direito fundamental do indivíduo ao devido 
processo legal (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op. Cit., p. 140-141). Na Argentina, os tribunais, complementando 
previsões setoriais, tiveram atuação relevante especialmente em relação aos legitimados para o processo coletivo e à 
tramitação. (SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Op. Cit., p. 27-29). 
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Em relação ao estudo do processo coletivo, de forma mais ampla, ao reconhecer 
um direito fundamental do indivíduo às ações coletivas e a utilização das ações 
coletivas como instrumento preferencial, sempre que possível, em detrimento das 
ações individuais, significou o corolário das ações coletivas e a necessidade de seu 
desenvolvimento em todos os países. 

Hoje, mais de uma década depois do referido julgamento, diversos países 
apresentam legislações sobre o tema, seja uma legislação processual coletiva, 
sejam leis setoriais esparsas, e, em outros países, os tribunais possuem um relevante 
papel no acolhimento das pretensões coletivas, complementando as previsões 
legais ou admitindo e delineando a utilização das ações coletivas mesmo quando 
não há legislação, de forma que os direitos coletivos e individuais homogêneos 
sejam tutelados de forma eficaz. Isso se deve pelo seu relevante papel no cenário 
contemporâneo de assegurar o acesso à Justiça; assegurar o equilíbrio da relação 
processual; a economia processual; a prevenção de decisões contraditórias e a 
efetivação do direito material. 
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Apresentação da corte internacional de justiça: fundamentos 
da jurisdição internacional e o conceito de soberania

Presentation of the international court of justice: background 
of the international jurisdiction and the concept sovereignty
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RESUMo

O estudo explora os conceitos jurídicos de soberania e jurisdição, tanto no 
direito interno como no internacional, para definir o alcance, o funcionamento, e, 
especialmente, o fundamento jurídico de direito internacional público da jurisdição 
internacional (que se dá com base no consenso, e não na força, como é próprio 
da jurisdição), para, com base neste instrumental teórico, apresentar a Corte 
Internacional de Justiça (entidade da Organização das Nações Unidas). Os conceitos 
de soberania e jurisdição com os quais se trabalha são, em linhas gerais: (i) para 
definir soberania, o de monopólio do uso da força, no plano interno, e insubmissão 
a Estado estrangeiro no plano externo; e, (ii) para definir jurisdição, o de poder, 
atividade e função de dizer o direito, no caso concreto, com força definitiva. 
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ABSTRACT

This article aims to explore the juridical concepts of sovereignty and jurisdiction, 
in both internal and international law to present the system of International Court of 
Justice, a United Nations entity.
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SoBERAnIA

A história do direito internacional - especialmente a do direito internacional 
público como é percebido hoje - se confunde com a criação do conceito jurídico 
de soberania2. Em termos mais recentes, e em linhas gerais, soberania3 pode ser 
definida como o monopólio do uso da força no plano interno4 e a insubmissão a 
Estado estrangeiro no plano externo5. 

Do conceito se extrai que, no plano internacional, os Estados ditos soberanos, 
ou seja, que não se submetem a outros Estados soberanos, só se relacionam por 
dois meios: pelo consenso6 e pela guerra, em que a submissão não é obtida, mas 
eventualmente imposta. Por meio do consenso, convencionam-se normas comuns 
ou projetos de cooperação, com a observância de princípios de origem contratual7 
(obrigatoriedade do pacto, consensualidade, relatividade) que regerão suas relações 
mútuas nos mais variados aspectos, de forma bilateral ou multilateral. Por meio 
da guerra, submetem outros Estados soberanos, que por qualquer outra forma não 

2	 Os	tratados	de	Westfália	(Münster	e	Osnabrück),	de	1648,	colocaram	fim	à	Guerra	dos	Trinta	Anos,	e	promoveram,	com	
isso, a separação entre Estado e Igreja, o que ensejou, como consequência, a criação de uma sociedade de Estados 
independentes, não hierarquizados e soberanos. 

3 BROWNLIE, Ian. Principles of  a Public International Law. 7a ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. p.289. “The 
sovereignty and equality of  states represent the basic constitutional doctrine of  the law of  the nations, wich governs a 
community consisting primarily of  states having a uniform legal personality […] sovereignty is in a major aspect a relation 
to	other	states	(and	organization	of 	states)	defined	by	law”.

4 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 13a ed São Paulo: Saraiva, 2011. p. 25: “No 
plano interno, a autoridade superior e o braço forte do Estado garantem a vigência da ordem jurídica, subordinando 
compulsoriamente as proposições minoritárias à vontade da maioria, e fazendo valer, para todos, tanto o acervo legislativo 
quanto as situações e atos jurídicos que, mesmo no âmbito privado, se produzem na sua conformidade”.

5 Vide FERRAJOLI, 2007. pp. 6/15. Historicamente, sabe-se que a primeira formulação do conceito de soberania, pelo 
menos no que concerne à sua faceta externa, antes mesmo da formulação do conceito no plano interno, feita por Bodin 
e Hobbes, foi concebida por Francisco de Vitoria, no séc.XVI, como necessidade de encontrar-se um fundamento jurídico 
para sustentar a conquista do novo mundo, sem que se precisasse se recorrer aos até então aventados: ius inventionis 
(direito de descobrimento) e o fato de serem os índios americanos infideles (pecadores que deveriam ser resgatados).

 Para Vitória, o conceito de soberania se funda em três pilares: (i) uma comunidade internacional como sociedade natural 
de Estados Soberanos; (ii) a teorização de direitos naturais dos povos e dos estados, como os direitos de comércio, 
de migrar, de comunicar; e, (iii) a reformulação da doutrina cristã da guerra justa, concebida como possibilidade de se 
sancionar as ofensas sofridas pelos espanhóis por índios americanos. Com relação a este último tópico, os conceitos de 
ius ad bellum (direito a guerra) e ius in bellum (direito da guerra) são trabalhados quanto aos limites das ofensas a que 
se possa reagir. Não é qualquer ofensa que autoriza a guerra, só uma grave ofensa que coloque em risco a segurança 
legitima o príncipe a dar início à guerra para neutralizá-la, na medida em que a guerra sempre coloca em risco os próprios 
súditos do soberano. Quanto à comunidade de Estados, a grande inovação está na ideia de que a comunidade de 
Estados	não	só	se	vincula	pela	obrigatoriedade	dos	pactos	firmados,	mas	também	pela	força	de	normas	que	desejam	
todo o gênero humano por eles representados. Habet enin totus orbis, qui aliquo modo est uma respublica, potestate 
ferendi leges aequas et convenientes omnibus, quales sunt iure gentium... Neque licet uni regno nolle tenere iure gentium: 
est enim latum totus orbis authoritate (O mundo inteiro, que de alguma forma é uma república, detém o poder de fazer 
leis justas e convenientes a todos, como são as do direito das gentes... E não é lícito que um único reino se recuse a ser 
regido pelo direito das gentes: pois esse direito adveio da autoridade do mundo inteiro).

6 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público: Curso Elementar. 13a ed São Paulo: Saraiva, 2011. p. 27 “o direito 
internacional publico – ou direito das gentes, no sentido de direito das nações ou povos – repousa sobre o consentimento”. 

7 ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito Internacional Público. Volume 1. 3a ed. Edição histórica. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. pp. 642/643: “Os ajustes ou convênios internacionais são atos jurídicos, por meio dos quais se manifesta o 
acordo de vontades de dois ou mais Estados (ou associações de Estados que possuam personalidade internacional).

 Comparáveis aos contratos de direito civil, os referidos ajustes são geralmente consignados em documento escrito – o 
que	se	 justifica	perfeitamente,	pela	conveniência	de	se	conservar	um	testemunho	preciso	do	compromisso	contraído.	
Nada obsta, contudo, a que exista um acordo ou compromisso internacional não escrito. 

 Como denominação genérica, dá-se-lhes, habitualmente, a de tratados; e, às vezes, a de pactos”. 
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poderiam ser submetidos. Ainda assim, mesmo quando a guerra é a forma de relação 
escolhida, suas regras encontram no consenso sua sede, como ocorre com o direito 
internacional da guerra8.

JURISDIção

Jurisdição, também em linhas gerais, pode ser definida como a reunião de 
competências para autuar com autoridade. Partindo desta premissa e refinando 
o conceito, pode-se ainda encontrar que jurisdição é o poder, a atividade e a 
função de dizer o direito, no caso concreto, com força definitiva. A característica 
essencial da jurisdição, portanto, não está só em encontrar a solução de direito do 
conflito, mas em declará-la com força definitiva, em torná-la efetiva. São duas 
visões do mesmo fenômeno: (i) genericamente, jurisdição é o poder para atuar 
com autoridade, dentro dos limites legalmente estabelecidos para o exercício 
de competências legislativas, executivas (ou administrativas) e judiciais; e, (ii) 
especificamente, o poder de solucionar conflitos, no exercício da competência 
jurisdicional, dizendo o direito, com força definitiva. Nesta última hipótese, 
jurisdição equivale à substituição da vontade das partes contendoras pela vontade 
soberana do Estado. Trata-se, assim, e em ambos os casos, de um ato de força. 
Retome-se, então, o conceito já esboçado de soberania: monopólio do uso da 
força no plano interno e insubmissão a Estado estrangeiro no plano externo. 
Destas orientações, duas são as conclusões a que se chega: (i) primeiro, que a 
jurisdição, como atividade e a função de dizer o direito, no caso concreto, com 
força definitiva, é atributo da soberania9 e portanto só pode ser exercida, em 
regra, por quem a detenha; e segundo que, partindo desta premissa, (ii) os estados 
soberanos são, também em regra, imunes à jurisdição do Estado estrangeiro10.

Se os Estados são imunes a jurisdição dos demais Estados, e isso é o que se 
extrai, por exemplo, do brocardo latino parem in parem non habet imperium11, a 
solução de direito, apta a por fim a seus conflitos de interesse, só poderá ser obtida 
por meio do consenso, já que o uso da guerra é processo (caminho) para a solução 
apenas de força, mas não de direito. 

8	 Construído	sob	a	perspectiva	humanitária	pelas	Convenções	de	Genebra	desde	o	séc.XIX	para	regular	os	conflitos	armados.	
9  BROWNLIE, Ian. Principles of  a Public International Law. 7a ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. p.299. “Jurisdiction 

refers to a particular aspects of  general legal competence of  states often referred to as ‘sovereignty’. Jurisdiction is an 
aspect of  sovereignty and refers to judicial, legislative, and administrative competence”.

10  SHAW, Malcom N. Direito Internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2010. pp. 513/514: “Até época bem recente, 
considerava-se que a soberania era atributo de um indivíduo particular dentro de um Estado, e não uma manifestação 
abstrata	da	existência	e	do	poder	do	Estado.	O	soberano	era	uma	pessoa	definida,	a	quem	se	devia	lealdade.	Como	parte	
integrante dessa mística, o soberano não podia ser sujeito aos processos judiciais de seu país. Consequentemente, não 
era de admirar que não pudesse ser julgado por tribunais estrangeiros. Se os tribunais pudessem exercer jurisdição sobre 
soberanos estrangeiros, a ideia do soberano pessoal seria, sem dúvida, minada. A personalização foi paulatinamente 
substituída pelo conceito abstrato de soberania do Estado, mas a mística permaneceu. Além disso, a independência e 
igualdade	dos	Estados	tornou	difícil,	tanto	do	ponto	de	vista	filosófico	quanto	do	prático,	admitir	que	tribunais	locais	de	um	
país exercessem poder sobre Estados estrangeiros soberanos sem o consentimento destes”.

11 ARAÚJO, Nadia. Direito Internacional Privado. 4a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 252.
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Assim, se por um lado, o conceito de soberania revela que os Estados não se 
submetem a Estado estrangeiro, e, via de consequência, à sua jurisdição; por outro, 
a via consensual pode levar a que os Estados se submetam, por consenso, a uma 
jurisdição que não seja de outro Estado, mas de vários Estados reunidos, inclusive 
de seu próprio, criando uma terceira pessoa de direito internacional público, 
a que os Estados soberanos se submeteriam por vontade. Em outras palavras: a 
jurisdição como ato de força, de soberania, só pode ser prestada por entidades que 
detenham soberania, ou seja, os Estados, mas pode eventualmente ser prestada por 
entidades destituídas de soberania12 se o seu fundamento for o consenso. Trata-
se, neste caso, não de um poder, mas de uma solução de consenso. Trata-se, ao 
contrário do que ocorre com a jurisdição interna dos Estados, que é impositiva, 
e representa o monopólio do uso da força, da aceitação de uma decisão tomada 
por organismo internacional a que o Estado se submete por vontade. Trata-se de 
jurisdição facultativa. 

oRGAnIZAçÕES InTERnACIonAIS

Os Estados são os sujeitos de direito mais antigos do direito internacional13, mas 
embora o direito internacional público seja o ramo do direito que estuda a relação entre 
Estados soberanos, estão os Estados longe de serem os únicos sujeitos de direito no 
plano internacional. A aceitação de organismos outros que não estatais como sujeitos 
de direito internacional, bem como do próprio indivíduo, isoladamente considerado, 
permitiu uma nova configuração deste ramo do direito14; logo, a concepção tradicional 
de que o direito internacional público se circunscreve às relações entre Estados deve 
ser afastada. Na quadra atual, o direito internacional público vai além das relações 
entre os Estados soberanos para alcançar as relações entre estes e as organizações 
internacionais e mesmo entre estas últimas e os indivíduos.

As organizações internacionais, como sujeitos de direito internacional público, 
se formam a partir do consenso entre Estados, criando, por meio de tratado multilateral, 
como regra, outros entes distintos dos Estados e com personalidade jurídica de direito 
internacional. É o caso da Organização das Nações Unidas, do Fundo Monetário 
Internacional, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, da 
Organização Internacional do Trabalho, da Organização Mundial da Saúde, da 
Organização Mundial do Comércio, e de um sem-número de outras.

12 CAMPILONGO, Celso Fernandes. In: FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. Da apresentação. p. IX: “Para Ferrajoli, a ideia de soberania não se coaduna com a sujeição do poder à lei, nem 
é compatível com as Cartas internacionais de direitos […] De fato, num Estado de Direito, onde todos se submetem 
à lei, dissolve-se a soberania como poder livre das leis e que não reconhece superior algum. Todos os poderes são 
subordinados ao direito. A Carta da ONU e a Declaração dos Direitos do Homem só reforçam essa imagem”. 

13 GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 369.
14 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Direito Internacional em um Mundo em Transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002.	p.	1051:	“Não	deixa	de	ser	significativo,	em	perspectiva	histórica,	que,	em	meio	à	confrontação	bipolar	do	mundo,	
e	à	invocação	da	coexistência	pacífica	entre	os	Estados,	que	perdurou	até	fins	dos	anos	oitenta,	buscou-se	reconstruir	o	
Direito	Internacional	com	maior	atenção	dedicada	a	centralidade	da	posição	dos	seres	humanos,	destinatários	finais	de	
todas as normas jurídicas. Assim sendo, tão notável quanto sua expansão, foi a reconstrução do Direito Internacional a 
partir de uma nova ótica antropocêntrica”.
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Esta nova classe de sujeitos de direito internacional público passou a ser 
reconhecida pela comunidade internacional a partir do Parecer Consultivo proferido 
pela Corte Internacional de Justiça que, em 1949, reconheceu à Organização das 
Nações Unidas a qualificação de pessoa jurídica de direito internacional público15.

E é nessa classe de sujeitos que se encontram as organizações internacionais 
criadas para por termo aos conflitos de interesses no plano internacional: os tribunais 
ou cortes internacionais.

CoRTES InTERnACIonAIS

As cortes internacionais são organizações ou organismos criados pelos Estados 
soberanos para a solução de conflitos entre estes e entre estes e outras organizações 
internacionais ou mesmo entre estes últimos e indivíduos. Sua jurisdição (ou poder, 
atividade ou função de dizer o direito no caso concreto com força definitiva) não 
se impõe como regra aos Estados a ela submetidos, mas, ao contrário, é aceita pelo 
mesmo consenso que permite sua criação.

Hoje no mundo, incontáveis são os organismos internacionais constituídos 
para a solução de conflitos de índole internacional. Como ocorre na jurisdição 
interna, também na jurisdição internacional cada organismo é criado para exercer, 
sobre seus Estados membros, parcela da jurisdição, de forma que cada organismo 
pode deter uma competência específica16.

Assim, há cortes internacionais que se ocupam das questões relativas ao comércio, 
como são exemplos os painéis da Organização Mundial do Comércio; há cortes que 
se dedicam às questões referentes aos direitos humanos17, constituindo o Sistema 
Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, como a Corte Interamericana dos 
Direitos Humanos, com sede em São José da Costa Rica, e a Corte Europeia dos 
Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, e há cortes que se ocupam de matéria 
penal, como o Tribunal Penal Internacional criado pelo Tratado de Roma.

Os blocos regionais em que se divide o mundo hoje também contam com um 
sistema de jurisdição internacional regional, como é o caso do Tribunal de Justiça 
da União Europeia, em Luxemburgo, e do Tribunal Permanente de Revisão do 
Mercosul, sediado em Assunção.

Em todos estes casos, a submissão dos Estados soberanos à jurisdição destas 
cortes se dá por livre vontade, a mesma vontade manifestada quando de sua criação 
por tratado multilateral.

Questão que se coloca, quando se trata de jurisdição internacional é como 
caracterizar um organismo internacional de solução de controvérsias como uma 
corte, ou como um tribunal? Em outras palavras: no plano da jurisdição internacional, 
o que caracteriza um tribunal?

15 NETO, José Cretella. Teoria Geral das Organizações Internacionais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 168.
16 Aqui se tomará o conceito de competência como medida da jurisdição.
17	 Direitos	humanos,	para	fins	deste	trabalho,	serão	compreendidos	com	os	valores	universalmente	aceitos	como	protetivos	

da dignidade da pessoa humana e declarados em documentos internacionais, nada obstante admitir-se, para tanto, e em 
tese, outras nomenclaturas consagradas como: direitos fundamentais, direitos civis ou direitos do homem.
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Em linhas gerais, é consenso na doutrina que uma corte internacional se 
caracteriza por deter competência técnica, independência, procedimento previamente 
estabelecido, e aptidão para decidir conforme o direito positivo, adquirindo suas 
decisões status de coisa julgada18.

Outra questão de relevo, no que concerne à jurisdição internacional, diz 
respeito à coercibilidade das decisões proferidas por estas cortes. No plano interno, 
e partindo dos conceitos já fixados, jurisdição, repise-se, é o poder, atividade 
e função de dizer o direito, no caso concreto, com força definitiva. Desta última 
parte do conceito, extrai-se que a jurisdição não se confunde com a mera opinião 
sobre quem tem razão no litígio, mas consiste no poder de fazer observar a solução 
jurídica encontrada pelo órgão dela investido. É dizer: jurisdição, nestes termos, é 
conhecimento e execução.

No mais das vezes, a imposição do que decidido por estas cortes se dá por 
meio de sanções de responsabilização internacional, de ordem moral ou patrimonial. 
Assim, em caso de descumprimento do que decidido pela corte, pode esta determinar 
a saída do Estado descumpridor do tratado que a criou e impôs às partes a aceitação 
da jurisdição internacional. Muito raramente, admite-se a possibilidade do uso 
efetivo da força. Aqui se tem, como regra, a observância do princípio de direito 
internacional da obrigatoriedade do pacto para que o sistema funcione.

Nos exemplos acima, os Estados se submetem voluntariamente à solução 
que estas cortes encontraram por meio da deliberação de seus membros. Cada uma 
delas tem o seu procedimento próprio e o direito positivo utilizado é previamente 
conhecido pelas partes. No caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, por 
exemplo, tem-se a solução de conflitos entre os Estados membros da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos e indivíduos - não necessariamente europeus - 
que aleguem ter sofrido, por parte de um destes Estados, uma violação de direitos 
humanos prevista na mencionada Convenção. O acesso à corte é feito por qualquer 
indivíduo, e seu pedido submetido à juízo de admissibilidade pela Corte. Julgado 
procedente o pedido, e imposta uma sanção ao Estado que tenha violado direitos 
humanos do reclamante, seu descumprimento pode importar na retirada deste 
Estado da própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

O Tribunal de Justiça da União Europeia soluciona conflitos entre particulares, 
entre particulares e Estados, e entre Estados soberanos, tendo como direito positivo 
aplicável a normativa da União Europeia revelada em seu tratado constitutivo e 
em diretivas estabelecidas pelo bloco. As questões submetidas à jurisdição local 
dos países do bloco podem ser submetidas ao Tribunal, por meio da cisão vertical 
da competência local, determinada por um juiz ou tribunal local, consoante sua 
organização interna, no procedimento denominado reenvio.

O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul examina a compatibilidade do 
direito local com a normativa Mercosul. Os procedimentos locais de submissão das 
questões pertinentes à jurisdição internacional ainda não são uniformes, e, no caso 
do Brasil, sequer foram estabelecidos. O Tribunal, examinando a compatibilidade 

18  NETO, José Cretella. Teoria Geral das Organizações Internacionais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 170.
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do direito interno com o direito regional pode determinar a observância deste último, 
já tendo definido que o direito da integração se sobrepõe ao direito local19.

A grande maioria destas cortes admite a possibilidade de emissão de opiniões 
consultivas, ou seja, de pareceres sobre qual o direito aplicável.

O Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é Estado Parte20, cria 
uma jurisdição criminal internacional, subsidiária, para os delitos alí tipificados 
(genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade) e prevê a possibilidade 
de o Estado membro entregar um seu nacional para ser jurisdicionado pelo Tribunal. 
Questão que se pôs no Brasil - e que tem grande interesse no que concerne à definição 
e distinção dos conceitos de jurisdição nacional, estrangeira e internacional – está 
em definir-se esta entrega. Muito se vê, na imprensa, a informação, equivocada 
e atécnica, de que tal ou qual indivíduo, nacional de um determinado país, foi 
extraditado por este mesmo país, para ser jurisdicionado pelo Tribunal Penal 
Internacional. No Brasil, essa informação causa especial assombro, na medida em 
que o artigo 5o, LI, da CRFB, impede que os brasileiros - salvo os naturalizados, e 
em caso de cometimento de crime comum, anterior à naturalização, ou de tráfico 
de drogas - sejam extraditados. O assombro não resiste a um olhar mais atento. A 
entrega, de que cuida o Tratado de Roma, não se confunde com o procedimento de 
cooperação jurídica internacional, em matéria penal, conhecido como extradição. 
Nesta última, se tem a entrega de um estrangeiro21, independentemente de 
sua nacionalidade22, a uma jurisdição estrangeira, independentemente de ser 
este estrangeiro um nacional do Estado requerente, para que seja, neste Estado, 
submetido à jurisdição penal local, para que se lhe imponha uma sanção privativa de 
liberdade, ou para que se possa executar uma sanção desta natureza já previamente 
imposta por sentença. Como se vê, não se trata, em hipótese alguma, de entrega 
de nacional à uma jurisdição internacional, mas, como se disse, da entrega de um 
estrangeiro, a uma jurisdição estrangeira (e, portanto, de um Estado soberano) 

19 Tribunal Permanente de Revisão. Opinião Consultiva no. 1 de 2007. 
20 Internalizado pelo Decreto no. 4.388/02
21 O conceito de estrangeiro é um conceito que se obtém por exclusão. Estrangeiro é todo aquele que não é nacional, 

pouco importando sua nacionalidade, ou fato de não ter nacionalidade, como é o caso do apátrida. Divide-se, no direito 
brasileiro, em regulares e irregulares, conforme detenham regular título autorizativo de entrada e/ou permanência. Os 
estrangeiros regulares podem ser divididos em temporários (turistas, estudantes, atletas, etc) e permanentes (cônjuges 
de brasileiros, investidores, refugiados, etc). Os irregulares pode ainda ser também considerados clandestinos, ou seja, 
aqueles cuja entrada não o Estado não conhece.

22 Nacionalidade é o vinculo jurídico-político entre um indivíduo e um Estado soberano. Jurídico porque regulado pelo direito 
e politico porque se trata de uma decisão política fundamental do Estado a quem, e por quais critérios, se concederá a 
nacionalidade, considerado que o conjunto de nacionais, o povo, constitui um dos elementos do Estado. A nacionalidade 
pode ser concedida pelo Estado por critérios religiosos, étnicos, como honraria; contudo, os critérios mais utilizados pelos 
países do mundo ocidental são o nascimento no solo (ius soli) ou o direito do sangue (ius sanguinis). Estes critérios não 
se	afiguram	excludentes,	e	preponderam	conforme	a	escolha	do	Estado.	Países	de	tradição	emigratória,	ou	aqueles	que	
exportam seus nacionais, tendem a conceder nacionalidade originária pelo critério preponderante do direito do sangue. 
A ideia é a de que quase ninguém abandona sua pátria por vontade, o fazendo, no mais da vezes, premido pelas 
circunstâncias.	Assim,	se	o	nacional	não	lograr	retornar,	talvez	seu	filho	o	faça,	e,	em	não	sendo	isso	possível,	talvez	
o neto retorne, e, neste caso, sera acolhido como se fora sempre nacional. Países de tradição imigratória, ou aqueles 
construídos por estrangeiros, tendem a conceder a nacionalidade originária pelo critério preponderante do nascimento no 
solo, uma forma generosa de concessão de nacionalidade para que seja o estrangeiro acolhido na pátria que escolheu, 
podendo	seus	filhos	ali	nascidos	gozarem	de	ampla	proteção	do	Estado.	O	Brasil,	artigo	12,	inciso	I,	alíneas	a,	b	e	c,	da	
CRFB, adota ambos os critérios com preponderância do direito do solo.
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para que seja este estrangeiro nela jurisdicionado. No caso do Tribunal Penal 
Internacional, ao contrário, se pode ter (e eventualmente só, na medida em que sua 
jurisdição é subsidiária) a entrega de um nacional a uma jurisdição internacional 
com a qual o Estado que entrega o nacional livremente assentiu por tratado. Em 
outras palavras: pode o Estado soberano entregar um nacional seu a uma jurisdição 
a qual se submete por vontade, em nada afetando, no caso brasileiro, por exemplo, 
o comando constitucional impeditivo da extradição de nacionais.

A oRGAnIZAção DAS nAçÕES UnIDAS

Após experimentar os horrores da segunda grande guerra, cinquenta e 
um Estados soberanos23, reunidos em São Francisco, Estado da Califórnia, nos 
Estados Unidos da América do Norte, aprovaram a constituição de um organismo 
internacional cujas funções preponderantes seriam: (i) a obtenção/manutenção da 
paz, por meio de mecanismos de segurança internacional; e, (ii) a cooperação para 
fins humanitários. 

A intenção de formar um tal tipo de organização internacional e seus preparativos 
datavam de muitos anos anteriores até mesmo ao conflito. A organização das Nações 
Unidas sucederia à Liga das Nações, que, em linhas gerais, já esboçava o projeto 
que veio a concretizar-se em 1945. Três anos após a adoção da Carta da ONU, em 
1948, surgia a Declaração dos Direitos do Homem, revelando o consenso sobre a 
adoção de valores universalmente reconhecidos como protetivos da dignidade da 
pessoa humana, pela sociedade internacional.

A organização é estruturada a partir de um órgão central que reúne todos os 
Estados soberanos membros e no qual todos têm voz, com o mesmo valor. Trata-se da 
Assembleia Geral. Vinculados a esta Assembleia Geral encontram-se quatro grandes 
órgãos: o Conselho de Segurança; o Conselho Econômico e Social; o Secretariado e a 
Corte Internacional de Justiça, de que se cuidará mais detidamente adiante.

Estes quatro órgãos ou departamentos se ocupam de uma série de funções 
divididas em inúmeros outros órgãos a eles subordinados em ordem de afinidade 
e interesse, de forma que o Conselho Econômico e Social, por exemplo, coordena 
o trabalho realizado pelo Programa Alimentar Mundial – FAO e o Instituto de 
Formação e de Pesquisa das Nações Unidas – UNITAR; o Conselho de Segurança 
se ocupa, por exemplo, dos trabalhos realizados pelo Grupo de Observadores 
Militares das Nações Unidas para India e Paquistão e o Organismo das Nações 
Unidas para a vigilância da Trégua na Palestina – ONUST. A Assembleia Geral 
supervisiona, por exemplo, os trabalhos realizados pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância – UNICEF e pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados – ACNUR.

O Secretariado tem funções executivas, o Conselho de Segurança se ocupa 
preponderantemente da segurança internacional e a Corte Internacional de Justiça é 
o órgão responsável pela solução dos conflitos entre Estados soberanos.

23 SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. 5a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008. p. 127.
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A CoRTE InTERnACIonAl DE JUSTIçA

Situada na cidade da Haia, nos Países Baixos, a Corte Internacional de 
Justiça tem por competência a solução de conflitos de direito internacional entre 
Estados soberanos.

Composta por 15 juízes, sendo cinco deles de nacionalidade do Conselho 
de Segurança, não pode contar em sua composição com dois juízes de mesma 
nacionalidade. Seus membros são escolhidos em um processo que combina elementos 
jurídicos e políticos24 ; que considera possuírem os candidatos alta consideração 
moral e prévio desempenho de altas atividades judiciárias em seu país de origem 
ou serem reconhecidos jurisconsultos. A eleição (arts. 4o a 15 do Estatuto da Corte 
Internacional) se dá por maioria absoluta na Assembleia Geral e no Conselho de 
Segurança, o que pode reclamar meses de negociações internacionais. 

Os mandatos dos juízes são de 09 (nove) anos com a possibilidade de uma 
reeleição (art.13). Os juízes devem estar aptos a trabalhar em regime de dedicação 
exclusiva (art.16).

A administração da Corte se dá por meio de seus membros. O presidente e 
vice-presidente têm mandatos trienais. 

A remuneração dos juízes se dá de acordo com a remuneração de agentes em 
altas funções judicantes em países industrializados. Esta remuneração é suportada 
pela Corte e prevista no orçamento da Organização das Nações Unidas.

Como prerrogativas necessárias ao exercício das funções, os juízes da Corte 
não podem ser desligados de suas funções durante o mandato, salvo pelo voto 
unânime dos demais membros da Corte25.

Como já se disse, a Corte Internacional de Justiça não exerce o papel de 
Poder Judiciário internacional. Na comparação com a jurisdição interna, é sempre 
necessário lembrar que sua jurisdição não é impositiva, mas facultativa. Os Estados 
soberanos devem aceitá-la para que ela possa ser prestada no caso concreto.

No ponto, interessante recordar situação recentemente ocorrida no Brasil 
e noticiada pela imprensa sem o necessário apuro técnico. Em julgamento de 
extradição26 de estrangeiro realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que a negou, 
noticiou-se que o Estado requerente poderia recorrer à Corte Internacional de 
Justiça da Haia para compelir o Brasil a extraditar o estrangeiro em questão. Sem 
qualquer consideração sobre o mérito deste julgamento, o que se tem aqui como 
interesse para fins do presente trabalho é, mais uma vez, perceber as distinções 
entre jurisdição nacional, estrangeira e internacional. No caso em questão, no 
procedimento de cooperação jurídica internacional denominado extradição em 
que, como se disse, o Estado requerido (jurisdição nacional) eventualmente entrega 
ao Estado requerente (jurisdição estrangeira) um estrangeiro para que seja nela 
(jurisdição estrangeira) jurisdicionado, uma vez negada esta entrega, se tem a 

24 SHAW, Malcom N. Direito Internacional. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 798
25 REZEK, Francisco. op.cit. p. 404.
26 STF. Extradição no. 1085/09
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decisão territorial e soberana proferida pela jurisdição nacional de um determinado 
Estado soberano. Esta decisão, assim entendida, não pode ser objeto de recurso a 
uma corte internacional (jurisdição internacional), pelo menos no sentido técnico 
de recurso como julgamento por instância revisora. Por outro lado, ainda que se 
tome o termo recurso, em seu sentido mais etimológico que técnico, ou seja, como 
perseguir um direito, o Estado requerente só poderia submeter a questão à Corte 
Internacional se a outra parte, o outro Estado soberano, o Brasil, se submetesse, 
voluntariamente, a esta jurisdição (internacional), de forma que não se admite a 
ideia de a Corte Internacional constituir instância recursal e revisora de decisões 
soberanas proferidas pela jurisdição nacional.

Para figurar como parte em um litígio a ser decidido pela Corte Internacional 
de Justiça, é necessário que se trate de um Estado. Só os Estados soberanos podem 
ser parte nos litígios decididos pela Corte. Organizações internacionais não têm 
legitimidade para nela litigar. Os Estados soberanos que podem figurar como 
parte nas questões submetidas à Corte não precisam, necessariamente, pertencer, 
como membros, à Organização das Nações Unidas, desde que aceitem a jurisdição 
da Corte.

Embora não possam figurar como partes, os organismos que compõem a 
Organização das Nações Unidas (OMC, UNESCO, FAO, OIT, Assembleia Geral, 
Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social) têm legitimidade para 
formular consultas à Corte, no exercício de sua função consultiva. A resposta a essas 
consultas não têm força vinculante.

O funcionamento, em sentido genérico, e o procedimento, em sentido 
específico, são previstos no Estatuto da Corte Internacional da Justiça que, 
formalmente, é um anexo à Carta da ONU. Seu artigo 36 traz a competência da 
Corte: interpretação de tratados; questões de direito internacional; violações de 
compromissos internacionais; natureza e extensão da reparação por violação de 
compromisso internacional.

Uma questão chega à apreciação da Corte, basicamente, de duas formas: (i) 
uma questão de direito que os Estados soberanos envolvidos decidam submeter à 
Corte; e, (ii) uma questão cuja solução pela Corte seja objeto de anterior previsão 
em tratado. Dessa forma, pode ser que, embora não haja anterior previsão de que 
uma determinada questão deva ser submetida à jurisdição da Corte, os Estados, de 
comum acordo, manifestem o desejo de a ela submetê-la, até mesmo para se valer 
da autoridade técnica e moral da Corte para a solução do litígio; e, por outro lado, 
pode ser que a submissão à Corte da questão consubstancie uma cláusula prevista 
em tratado, ou que Estado tenha reconhecido sua submissão obrigatória, nos termos 
do artigo 96, do Estatuto. 

O Brasil, por exemplo, já figurou entre os países que reconheciam sua 
submissão obrigatória à Jurisdição da Corte. Neste momento, em que cinquenta 
e nove Estados reconhecem sua submissão obrigatória, a submissão do Brasil 
dependerá do seu assentimento no caso concreto, como ocorre com mais sessenta 
e seis países. Trata-se da denominada cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. 
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No que concerne ao procedimento, e à aceitação da jurisdição da corte, os 
Estados que submetem uma questão à Corte aceitam, automaticamente, sua 
jurisdição, como consequência lógica desta conduta. O Estado requerido, citado27, 
não está obrigado a responder, ou, respondendo, não está obrigado a aceitar a 
jurisdição se não se comprometeu anteriormente, junto à Organização das Nações 
Unidas, a aceitá-la; no entanto, ao contestar o mérito da demanda, terá com isso 
aceitado tacitamente a jurisdição da Corte.

A revelia não implica necessariamente o acolhimento da pretensão e a 
impugnação específica à jurisdição da Corte, com a apresentação de argumentos, 
implica, por igual, em aceitação tácita da jurisdição.

A falta de jurisdição, por qualquer motivo, para decidir o conflito não impede 
que sobre a mesma questão se pronuncie a Corte em sede de opinião consultiva.

O artigo 38, do Estatuto da Corte traz o rol das fontes do direito aplicado pela 
Corte. Embora não tenha sido pensado com esta pretensão, este rol é considerado 
hoje, pela doutrina de direito internacional, como o indicador das fontes de 
direito internacional. Prevê o artigo 38 que são fontes do direito internacional: as 
convenções internacionais; o costume, os princípios gerais de direito; as decisões 
judiciais (jurisprudência) e a doutrina. A Corte também está autorizada a decidir 
por equidade.

O sistema de provas aceito é geral e não tarifado. Aceitam-se provas 
documentais e periciais, bem como declarações e qualquer outro meio de prova que 
seja qualificado como legítimo. Os fatos podem ser provados por meio de provas 
histórico-descritivas ou percebidas, por indução ou dedução, em avaliação crítico-
lógica. Em outras palavras: admite-se a prova por indícios.

As razões oferecidas serão sempre escritas.
Há a possibilidade de sustentações orais em julgamentos. A grande maioria dos 

sistemas procedimentais no mundo, na atualidade, é fundada preponderantemente 
em audiências públicas. 

As decisões são tomadas por maioria. Declarações de voto são facultativas e 
não usuais.

Se um dos Estados contendores tem um seu nacional como juiz da Corte, pode 
este juiz ser substituído por um juiz ad hoc. Esta substituição não é obrigatória, 
e depende de o juiz se considerar suspeito. Há na Corte a tradição do julgamento 
independente, mesmo quando o juiz ostente nacionalidade do país que litiga.

As decisões tomadas pela Corte são definitivas, irrecorríveis e obrigatórias 
para os Estados soberanos submetidos a sua jurisdição.

O Conselho de Segurança pode eventualmente usar a força para executar as 
decisões da Corte.

27 Toma-se aqui o conceito de citação como o de chamamento do réu para defender-se em uma demanda contra si ajuizada.
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ConClUSÕES

Um conceito seguro de soberania é o que define como o monopólio do uso 
da força no plano interno e a insubmissão a Estado estrangeiro no plano externo. 
Partindo deste conceito, tem-se que os Estados soberanos só se relacionam pelo 
consenso e pela guerra.

A jurisdição pode ser definida como a reunião de competências para autuar 
com autoridade. Como atividade judicante, pode-se também defini-la como o poder, 
a atividade e a função de dizer o direito, no caso concreto, com força definitiva. Sua 
característica essencial, portanto, seria a efetivação das soluções que encontrasse. 
Sob essa perspectiva, a jurisdição equivale à substituição da vontade das partes 
contendoras pela vontade soberana do Estado.

As cortes internacionais são organizações ou organismos criados pelos Estados 
soberanos para a solução de conflitos entre estes e entre estes e outras organizações 
internacionais ou mesmo entre estes últimos e indivíduos. Sua jurisdição não 
encontra fundamento na força, mas no consenso, como é próprio do modo como 
Estados soberanos se relacionam.

O caracteriza um tribunal internacional é, em linhas gerais, deter o órgão 
internacional competência técnica, independência, procedimento previamente 
estabelecido, e aptidão para decidir conforme o direito positivo, adquirindo suas 
decisões status de coisa julgada.

A Corte Internacional de Justiça é um organismo internacional, criado e 
submetido à Organização das Nações Unidas – ONU. Está situada na cidade da 
Haia, nos Países Baixos, e tem por competência a solução de conflitos de direito 
internacional entre Estados soberanos. Seus funcionamento e procedimento 
estão previstos no Estatuto da Corte Internacional da Justiça que, formalmente, é 
um anexo à Carta da ONU. O artigo 36 deste Estatuto prevê a competência da 
Corte: interpretação de tratados; questões de direito internacional; violações de 
compromissos internacionais; natureza e extensão da reparação por violação de 
compromisso internacional.

O artigo 38, do mesmo Estatuto, traz o rol das fontes do direito aplicado 
pela Corte. Embora não tenha sido pensado com esta pretensão, este rol é 
considerado hoje, pela doutrina de direito internacional, como o indicador 
das fontes de direito internacional. Prevê o artigo 38 serem fontes do direito 
internacional: as convenções internacionais; o costume, os princípios gerais de 
direito; as decisões judiciais (jurisprudência) e a doutrina. A Corte também está 
autorizada a decidir por equidade.

Embora a jurisdição internacional, em regra, não possua força coercitiva além 
do efeito moral, o Conselho de Segurança da ONU pode eventualmente se valer da 
força para que as decisões da Corte sejam observadas.
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Desafios contemporâneos da Execução Penal no Brasil

Contemporary challenges of the Correctional System in Brazil

Carlos Eduardo Adriano Japiassú1

__________________________________________________________________

RESUMo

Discute os desafios contemporâneos enfrentados pela execução penal no 
Brasil. Primeiro, apresenta o sistema prisional brasileiro e destaca o crescimento 
da população carcerária nos últimos vinte anos. Depois disso, discute se esse 
crescimento se deve à adoção de medidas neoliberais ou se é devido a características 
particulares do Sistema Brasileiro, concluindo que os aspectos internos são a 
principal causa. Em seguida, apresenta aspectos relacionados com a execução penal 
no século XXI e analisa três aspectos que podem ser utilizados para uma eventual 
alteração da situação atual: internacionalização, profissionalização e da utilização 
de tecnologias modernas.

PAlAVRAS-CHAVE 

Superpopulação carcerária, Internacionalização, Profissionalização, Uso de 
tecnologia, Execução Penal no Brasil.

ABSTRACT

This paper discusses the contemporary challenges faced by the Correctional 
System in Brazil. First, it presents the Brazilian Correctional System and it 
highlights the growth of the prison population in the last twenty years. After that, 
it discusses if this growth is due to the adoption of neoliberal measures or if it has 
been created due to particular characteristics of the Brazilian System, concluding 
that internal aspects are the main important cause. Then, it presents aspects related 
to the Correctional Systems in the XXI Century and analyses three aspects that 
may be used to a possible modification of the present situation: internationalization, 
professionalization and the use of modern technologies. 

1 Professor de Direito Penal da UERJ e da UFRJ; Coordenador do PPGD/UNESA; Secretário Geral da 
Associação Internacional de Direito Penal (AIDP).



136 Carlos Eduardo Adriano Japiassú

KEywoRDS

Prison overcrowding, Internationalization; Professionalization, Use of 
technology, Correctional System in Brazil.

InTRoDUção

Um dos temas recorrentes no sistema penal brasileiro é o das más condições 
carcerárias, em estabelecimentos penitenciários superlotados e que apresentam 
constantes e graves violações aos direitos humanos.

Ao lado disso, o Brasil tem apresentado um aumento importante do número 
de pessoas submetidas ao sistema penal, seja pela privação da liberdade, durante 
o curso do processo penal ou em consequência de condenação criminal, seja pela 
imposição de penas ou medidas alternativas.

Seja como for, no Brasil contemporâneo, a punição é identificada com a 
imposição de pena privativa da liberdade e, em que pese haver hoje mais pessoas 
submetidas a penas e medidas alternativas do que encarceradas, isto não mudou a 
perspectiva social em relação à punição.

Neste contexto, o sistema penitenciário brasileiro tem sido objeto de constantes 
e severas críticas, inclusive internacionais. 

Ademais, muito se tem relacionado o aumento expressivo do contingente 
carcerário no Brasil, nos últimos vinte anos, com a adoção de políticas neoliberais, 
que teriam gerado exclusão social e, por consequência, criminalização da pobreza. 

 Diante deste quadro, convém questionar se o que acontece no Brasil é 
inevitável e, ainda que seja, se há alternativas às dramáticas condições do sistema 
penal brasileiro, para adequá-lo ao século XXI.

Para enfrentar tais questões, inicialmente, far-se-á uma apresentação da 
execução penal no Brasil. Após, serão apresentados aspectos relativos à execução 
penal no século XXI e os três aspectos que aqui se sugere que sejam analisados para 
auxiliar em um possível modificação do atual estado das coisas: internacionalização, 
profissionalização e uso de tecnologia.

EXECUção PEnAl no BRASIl

No que se refere à base legal, a execução penal no Brasil se organiza a partir 
da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), em conjunto com outros 
dispositivos, tais como o Código Penal (CP), o Código de Processo Penal (CPP) 
e a Lei de Execução Penal (Lei nº. 7.210/84 - LEP). A LEP, aliás, foi a resposta a 
um anseio antigo, mas tem se mostrado incapaz de, por si só, resolver a questão 
penitenciária no Brasil.2

2 O sistema penitenciário é superlotado e viola direitos humanos desde o seu início. A título ilustrativo, apesar da primeira 
Constituição brasileira (1824) prometer cadeias não só seguras, mas, também, limpas e bem arejadas, e prescrever a 
separação dos réus conforme as suas circunstâncias e a natureza dos seus crimes. Diante da disparidade entre o que 
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De todo modo, há uma legislação que prevê direitos àqueles submetidos ao 
sistema penal brasileiro, como nunca antes. Frise-se, a título ilustrativo, que é 
adotada, de maneira expressa, a jurisdicionalização do processo de execução penal, 
conforme estabelecido, por exemplo, pelos artigos 1º., 2º., 66 e 194 da LEP.3

Uma outra ressalva preliminar que deve ser feita diz respeito ao fato de que 
o Brasil, com seus elevados índices de criminalidade e importante aumento dessas 
taxas nas últimas décadas,4 tem assistido ao incremento bastante mais expressivo da 
taxa de encarceramentos, além de reformas legais no sentido de tornar mais severa 
a legislação penal e de execução de penas.

Assim e correndo os riscos das simplificações, pode-se dizer que o sistema 
penitenciário brasileiro teria cinco características fundamentais: superlotação 
carcerária, cultura do autoritarismo, violência sistêmica, falta de condições de 
higiene e oferta insuficiente de trabalho e de estudo.

A superlotação carcerária decorre do fato de há quase o dobro de presos no 
Brasil do que vagas no sistema penitenciário, como será demonstrado adiante. 
Diante do excesso de presos, existe também uma cultura autoritária que tenta se 
justificar na necessidade de manutenção de disciplina. 

Com isso, desenvolveu-se uma violência sistêmica, isto é, relações violentas 
entre funcionários da administração penitenciária e presos, originando-se nos agentes 
estatais bem como nos internos. Da mesma forma, a própria relação entre os indivíduos 
privados de sua liberdade não raro é marcada pela prática de atos violentos.

Neste ambiente de violações de direitos, as condições de higiene são muito 
ruins, tanto como há insuficiente oferta de trabalho e de estudo.5

Dentro deste quadro, permanecem os mesmos desafios históricos da execução 
penal e do sistema penitenciário brasileiro: reduzir a superlotação carcerária, melhorar 
as condições penitenciárias e tornar efetivo um sistema de direitos dos presos.

dispunham a Constituição, o Código Criminal do Império e a realidade carcerária, iniciou-se um movimento no sentido 
de reformar o aparato prisional herdado da era colonial, sendo tal bandeira empunhada pela Sociedade Defensora da 
Liberdade e Independência Nacional já em 1831 e, posteriormente, encampada pelos Poderes Públicos. Como, apesar 
disso, a situação pouco se alterou, ao longo do século XX, os projetos para o estabelecimento de uma lei penitenciária 
que disciplinasse a matéria e evitassem as violações aos direitos do presos se sucederam (Projeto de Lei de Execução 
Penal (1933), Projeto de Lei de Execução Penal (1956) e Projeto de Código Penitenciário (1963) e Projeto de Lei de 
Execução Penal (1970), até a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). Sobre vide JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; 
SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Curso de direito penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 48 e seguintes.

3 Sobre o tema, vide CINTRA JR., Dyrceu Aguiar Dias. A jurisdicionalização do processo de execução penal – o contraditório 
e a ampla defesa. Revista brasileira de ciências criminais. n. 9, São Paulo: RT, p. 115-132. 

4 Segundo o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o Brasil tinha, em 2010, uma taxa de 22,7 homicídios 
por 100.000 habitantes, a terceira mais elevada da América do Sul. Somente a título de comparação, a Argentina tinha 
5,5 homicídios (dados obtidos em <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-
homicide-2011.html>, com acesso em 2 de março de 2014). Houve um aujentomde 132% no número de homicídios no 
Brasil entre 1981 e 2011 (dados obtidos em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2013_jovens.php> ).

5 Segundo o Ministério da Justiça, em dezembro de 2012, havia 548.003 presos no Brasil. Desses, 111.909 
trabalham e 47.353 estudavam. Assim, 388.741 presos nem trabalhavam nem estudavam. Dados obtidos em: 
<http://por tal.mj.gov.br/main.asp?View={D574E9CE-3C7D-437A-A5B6-22166AD2E896}&BrowserType=IE&La
ngID=pt-br&params=itemID%3D%7BC37B2AE9%2D4C68%2D4006%2D8B16%2D24D28407509C%7D%3B-
&UIPartUID=%7B2868BA3C%2D1C72%2D4347%2DBE11%2DA26F70F4CB26%7D> . Acesso em 2 de março de 2014.
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AUMEnTo DA PoPUlAção CARCERáRIA

A tendência brasileira de aumento acelerado da população carcerária tem sido 
identificado com frequência com a adoção de políticas neoliberais desde a década 
de 90 do século passado.6

Aliás, segundo este entendimento, esta seria uma tendência mundial. A 
implantação de políticas neoliberais e excludentes teriam gerado aumento do 
encarceramento em escala planetária.

Diversamente, a comparação entre sistemas prisionais e índices de 
encarceramento de diversos países induz à identificação de diferentes realidades 
e tendências, não obstante a uniformização de princípios legais e decisões de 
políticas criminais nacionais ou internacionais, podendo-se distinguir três tipos 
de tendências:7

De um lado, alguns países situados em diferentes continentes apresentam um 
crescimento da taxa de encarceramento igual ou superior a cem por cento nas duas 
últimas décadas. Alguns integrantes desse grupo destacam-se da média regional. No 
continente Europeu, a Croácia (276%) e Turquia (203%), e, na América do Sul, o 
Brasil (241%). 

Os restantes mantêm percentual entre cem e duzentos pontos percentuais, como 
por exemplo, na Europa, Macedônia (197%), Sérvia (133%), Chipre (133%), entre 
outros. Na América Latina, Uruguai (157%), Argentina (143%), Peru (123%), México 
(101%) e Panamá (100%).8 No Caribe, o Haiti (161%). Na Ásia, Afeganistão (145%) 
e Vietnam (126%). Na Oceania, a Nova Zelândia (154%). Na África, as Seichelles 
(151%), Angola (146%), São Tomé e Príncipe (104%) e Burkina Faso (100%). 

Em posição intermediária, outros países apresentam crescimento da taxa de 
encarceramento inferior a cem pontos percentuais. Na Europa, os Países Baixos 
(87%) a Inglaterra e País de Gales (70%) e Espanha (58,07%) apresentam os 
maiores crescimentos desse grupo, seguidos, entre outros, pela Escócia (45,63%), 
Itália (34%), Noruega (31%), Rússia (25,5%), Alemanha (23,94%) Suécia (23%) e 
França (16,6%). Na América do Norte, cresce nesses patamares a taxa dos Estados 
Unidos (23%) e na Oceania, a australiana (51%). Na África, Argélia (32,25%), Cabo 
Verde (76%), Egito (56,45%), Libéria (34%), Quênia (5,2%) e outros. Na Ásia, Irã 
(58%) e Brunei (54%). 

6 Sobre este ponto de vista, vide ABRAMOVAY, Pedro Vieira; BATISTA, Vera Malaguti (orgs.). Depois do grande 
encarceramento. Rio de Janeiro: Revan, 2010, 384 p.

7 Os dados a seguir expostos estão disponíveis no World Prison Brief,, elaborado pelo International Centre of  Prison 
Studies, da Universidade de Essex (Reino Unido). Disponível em: <http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief> . 
Acesso em 02 de março de 2014.

8 Aliás, ressalte-se que a expansão dos sistemas penitenciários é característica marcante na América Latina, pois, exceção 
feita à Venezuela, entre 1992 e 2008, muitos duplicaram ou quase duplicaram suas populações carcerárias (Argentina, 
Colômbia, Costa Rica, Chile, El Salvador, México, Panamá, Peru e Uruguai) ou estiveram próximos de fazê-lo (Equador e 
Nicaraguá). Mesmo neste quadro, o Brasil mais que triplicou sua população carcerária em idêntico período (CARRANZA, 
Elias. O modelo de direitos e obrigações das Nações Unidas e uma política integral de segurança dos habitantes em 
relação ao delito. In: CARRANZA, Elias. Cárcere e justiça penal na América Latina e Caribe: como implementar o modelo 
de direitos e obrigações das Nações Unidas. San José: ILANUD, 2010, p. 56.).
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No extremo oposto ao primeiro grupo, alguns países apresentam taxa de 
encarceramento decrescente. É o caso da Finlândia, Irlanda do Norte, Andorra, Armênia, 
Azerbaijão, Estônia, Lichtenstein e Moldávia, todos europeus. Constata-se o mesmo 
fenômeno na América do Sul, no Suriname e na Venezuela, assim como na África, 
Camarões, Botswana, Burundi, Congo, Costa do Marfim, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbabwe, Chad, Comoros, Djibouti, Lesoto e, na América do Norte, o Canadá. 

A superlotação carcerária, por sua vez, é frequente, mas não é regra, além de 
seus níveis variarem de país para país. Como exemplos, podem ser mencionados: 
Austrália (105,9%), Irã (192%), África do Sul (131,7%), Argentina (101%), Itália 
(140,1%), Inglaterra e País de Gales (105,2%) e França (118,1%), sendo a maior 
taxa de ocupação a do Haiti (417%).

Há também taxas de encarceramento bastante elevadas, como o caso dos Estados 
Unidos (707 por 100.000 habitantes) e da Rússia (472 por 100.000 habitantes).

Ressalte-se, todavia, que nestes dois que são seguidamente identificados como 
Estados penais e que adotaram políticas alegadamente neoliberais, a situação é 
bastante distinta da brasileira.

Isto porque não existe superlotação carcerária no sistema norte-americano (99% 
das vagas ocupadas) e redução do número de presos de maneira regular desde 2008.

Já na Federação Russa, após atingir o número de 1.009.863 presos e um taxa 
de encarceramento de 688 presos por 100.000 habitantes em 1998, em 1 de janeiro 
de 2014, havia 677.200 presos, 472 presos por 100.000 habitantes e uma taxa de 
ocupação de 83,6%. 

Como pode ser percebido dessa pequena amostra de dados de diversos países 
do mundo e da existência de uma certa tendência de aumento do número de presos 
em países que adotam um certo modelo ocidental, não existe regra geral e ainda que 
se considere uma possível influência de políticas neoliberais, para que a situação 
em cada país encontre fundamento muito mais em razões locais, do que na adoção 
modelos globalizados ou universais. 

Se a opção pelo encarceramento em larga escala parece ser nacional e não 
decorrência natural e inevitável da adoção modelo neoliberal, é preciso entender a 
realidade brasileira e buscar alternativas a esse modelo.

SISTEMA PEnITEnCIáRIo BRASIlEIRo

Atualmente, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN),9 os dados consolidados quanto à população carcerária, números 
relativos a dezembro de 2012, havia 548.003 presos, sendo 513.713 no sistema 
penitenciário e 34.290 detentos em outros estabelecimentos. Frise-se que um 
dos problemas mais graves do atual sistema penitenciário brasileiro consiste na 
superpopulação carcerária, pois há apenas 310.687 vagas, o que gera toda sorte de 
dificuldades e más condições no cárcere. 

9 Dados obtidos em: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509C
 PTBRNN.htm>, com acesso no dia 2 de março de 2014.
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Neste contexto, alguns aspectos precisam ser realçados. O primeiro diz 
respeito ao constante aumento do encarceramento no País. Apenas entre dezembro 
de 2007 e dezembro de 2010, o contingente prisional passou de 422.590 para os 
mencionados 496.251 presos. 

Outro ponto diz respeito ao fato de que o Estado brasileiro tem feito um esforço 
muito grande de construção de estabelecimentos penitenciários. É por esta razão 
que, em 2003, havia 211.255 vagas nos estabelecimentos penitenciários brasileiros 
e, em 2010, 298.275 vagas. Ao mesmo tempo, a taxa de encarceramento aumentou 
muito. Em 1995, havia 95,5 presos por 100.000 habitantes. Em 2003, 181,6 presos 
por 100.000 habitantes, em 2010, 259,17 presos por 100.000 habitantes, até atingir 
287,31 em dezembro de 2012..

Significa dizer que, embora o Brasil esteja construindo mais vagas do as 
que existem na maior parte dos países do mundo, isto não tem tido um impacto 
importante na superlotação carcerária, visto que as taxas de encarceramento seguem 
muito elevadas e crescendo de maneira acelerada. Neste contexto de superpopulação 
carcerária, as condições dos presos são, em geral, muito ruins e o respeito às regras 
penitenciárias é muito difícil. 

Outro problema é a importância dos presos cautelares nesses números. A prisão 
cautelar representa mais de um 1/3 do total das pessoas presas no Brasil. Em dezembro 
de 2012, havia 229.326 presos cautelares. Além disso, existe uma grande concentração 
no estado de S. Paulo, no qual existiam, em dezembro de 2012, 195.695 presos, com 
apenas 102.312 vagas. Desse total, outro dado a ser observado é que, desse total, havia 
62.843 presos provisórios, para os quais não havia ainda condenação penal.

As principais causas de encarceramento são: crimes contra o patrimônio 
(267.975 presos), drogas (138.198 presos) e homicídio (63.066 presos).

Quanto a este último ponto, nota-se que a expansão do sistema penitenciário 
brasileiro não se deveu ao que se convencionou chamar de “expansão do direito 
penal”,10 em que haveria novas incriminações para novos bens ou interesses, 
surgidos na sociedade pós-moderna, mas, sim, a crimes previstos tradicionalmente e 
relacionados com o que se convencionou chamar de direito penal liberal.

MEDIDAS nECESSáRIAS PARA lIDAR 
CoM A SITUAção CARCERáRIA

Pode-se fazer referência a três medidas que seriam necessárias e que talvez 
sejam as respostas mais óbvias ao desafio que o sistema penitenciário impõe: a 
construção de novos estabelecimentos penitenciários, a adoção de medidas legais 
para redução do contingente carcerário e a conscientização da gravidade da situação. 

Como já foi mencionado, tem havido a construção de prisões, mas tal iniciativa 
não tem sido suficiente para reduzir a superlotação carcerária diante do aumento 
acelerado do número de pessoas privadas de liberdade no Brasil.

10 Sobre o tema, vide SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. São Paulo: RT, 2002, 154 p.
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No que se refere a inovações legislativas que reduzam contingentes carcerários, 
nas últimas duas décadas – período caracterizado pela acelerada expansão 
penitenciária brasileira - foram adotadas medidas desencarceradoras importantes no 
âmbito da política criminal, quais sejam: 

1. 
1. Lei 9714/98, que possibilita a substituição de penas privativas de liberdade 

pelas restritivas de direito ou pecuniárias para infrações cometidas sem 
violência com grave ameaça com pena de até 4 anos e o réu não for reincidente;

2. Lei 9.099/95, que prevê possibilidade de transação penal, suspensão 
condicional do processo nas infrações de menor potencial ofensivo;

3. Lei 12.258/10, que introduz o monitoramento eletrônico na execução penal;
4. Lei 12.403/11, que amplia o rol de medidas cautelares no processo penal

Não obstante as estratégias adotadas, persiste a tendência de crescimento da 
taxa de encarceramento no Brasil, não se identificando, porém, projetos de longo 
prazo destinado ao enfrentamento da questão, além de um esforço governamental 
para a ampliação do número de vagas e a edição de indultos natalinos.11

Em realidade, pode-se dizer que as leis pretensamente desencarceradoras 
serviram mais para aumentar a rede penal, do que para reduzir contingentes carcerários.

Para ilustrar o que aqui foi dito, as penas alternativas foram estabelecidas no 
direito brasileiro com a Parte Geral do Código Penal brasileiro (Lei nº 7.209/1984) 
e ampliadas com a Lei nº 9.714/1998. Em ambos os casos, pretendia-se reduzir 
contingentes carcerários. Desde então, houve uma mudança estatística importante 
no sistema penal brasileiro: o número de pessoas submetidas a penas e medidas 
alternativas ultrapassou o número de pessoas presas. Em 2009, havia, no Brasil, 
671.078 pessoas12 submetidas a penas ou medidas alternativas em 2009, quase 
200.000 a mais que presos, incluindo condenados ou presos cautelares.

Nesse sentido, as penas alternativas não foram capazes de reduzir contingentes 
carcerários e nem sequer reduzir o ritmo de crescimento da população carcerária. 
Como dito acima, parece, portanto, que, ao invés de haver desencarceramento de 
indivíduos com a adoção de penas alternativas, estaria ocorrendo no Brasil, uma 
ampliação do controle penal. Ou seja, indivíduos que, no passado, talvez não 
fossem submetidos a nenhuma sanção ou mesmo restrição penal, passaram a ter 
impostas medidas alternativas à prisão, enquanto que o encarceramento segue em 
altíssimas taxas.

11 Indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal). Embora tenha 
raízes culturais e religiosas, possui, na atualidade, conotação político-penitenciária. Em outros termos, é praxe, no Brasil, 
a edição regular de indultos natalinos, por ser forma de enfrentamento da questão da superpopulação carcerária. Como 
tem caráter geral, os decretos de indulto estabelecem os requisitos objetivos e subjetivos da medida (v.g., cumprimento de 
determinado tempo de pena, bom comportamento carcerário etc.), competindo, assim, ao Juiz da execução penal, ouvido 
Ministério Público e Conselho Penitenciário, decidir se defere ou não aquele benefício prisional (JAPIASSÚ, GUEIROS, 
op. cit., p. 541/542. 

12 Dados obtidos em: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ47E6462CITEMID38622B1FFD6142648AD402215F6598F2
 PTBRNN.htm>, com acesso no dia 12 de fevereiro de 2012.
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O que se pode concluir é que, com os números acima apresentado, as penas 
alternativas, ao invés de desencarcerar, serviram para ajudar o Brasil a se tornar o 
verdadeiro Estado penal.

Desta maneira, reformas legais que pretendam reduzir contingentes carcerários 
e promover o respeito aos direitos dos condenados, por si só, não deverão ser capazes 
de atingir as metas pretendidas, que é o que a experiência brasileira tem indicado.

Sendo assim e para permitir que as demais medidas funcionem, é absolutamente 
necessário que ocorra uma conscientização geral da gravidade da situação brasileira, 
que não encontra paralelo no mundo.

No entanto, tomada de consciência e modificação, em sociedade, da 
maneira com que a resposta penal é entendida e adotada não parece factível a 
curto prazo e, por isso mesmo, ainda que necessária e urgente, não deverá gerar 
resultados de imediato.

Isto posto, será de grande valia refletir sobre algumas características que são 
encontradas na execução penal no mundo e verificar se algumas delas podem ser 
utilizadas no Brasil neste momento.

 A EXECUção PEnAl no SéCUlo XXI

Contemporaneamente, há alguns aspectos que podem ser destacados e que, 
talvez, possam minorar as péssimas condições do sistema carcerário brasileiro. 
Tais características são: internacionalização, profissionalização e utilização de 
modernas tecnologias.

No que se refere à internacionalização, muitas iniciativas internacionais 
têm pretendido criar e assegurar uma execução penal mais humana.13 Podem ser 
mencionadas a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, Convenção Interamericana para 
prevenir e punir a tortura, além da Convenção Europeia para a prevenção da tortura 
e de tratamentos ou penas desumanas ou degradantes.

Especialmente no caso europeu, esses documentos internacionais têm se 
caracterizado por conter medida de organização e procedimento para impedir e 
controlar as lesões aos direitos humanos durante a execução penal.14 

Ao lado da adoção de documentos internacionais, tem sido considerado 
necessária a criação de organismos internacionais de controle da execução penal. 
O exemplo mais notável é o do Comitê de Prevenção à Tortura (CPT), que passou 
a funcionar logo em seguida à entrada em vigor da Convenção Europeia acima 
mencionada, em 1º. de fevereiro de 1987. 

O CPT é composto por membros em igual número ao de Estados-Partes que tenham 
ratificado o tratado e, embora não tenha poder jurisdicional, é um órgão de controle.

Ademais, o CPT pode visitar a qualquer momento os estabelecimentos 
prisionais e verificar se há casos de tortura e tratamento cruel, degradante e desumano. 

13  KAISER, Gunther..Ejecución penal y derechos humanos. In: Direito e cidadania. Praia (Cabo Verde), 1999, p. 10-12. 
14  Idem, p. 11.



143Desafios contemporâneos Da execução penal no Brasil

Significa dizer que pode inspecionar estabelecimentos policiais, administrativos, 
médicos ou penitenciários.

Após as inspeções, o CPT prepara uma relatório que expõe as suas constatações e, 
por meio de seus relatórios anuais, são estabelecidos os verdadeiros princípios diretores 
da prevenção dos maus tratos nos estabelecimentos que mantêm pessoas presas.15

Se o CPT não é órgão jurisdicional, suas recomendações foram adotadas pela 
Corte Europeia de Direitos Humanos a partir do caso “Kudla v. Polônia”.16 Desde 
essa decisão, passou a ser considerado que não apenas atos dirigidos ao corpo 
do indivíduo privado de sua liberdade caracterizam maus tratos, mas também as 
condições de detenção. 

Significa dizer que todo prisioneiro tem direito a condições de detenção 
conforme a dignidade humana, inclusive de não estar em um estabelecimento 
superlotado. Esta decisão foi baseada no trabalho do CPT e deu origem a uma série 
de outras decisões fundamentadas no trabalho do Comitê.17 

De maneira geral, a jurisprudência europeia em matéria de execução penal 
tem tratado de dois aspectos fundamentais: medidas contra a tortura, tratamento 
desumano, cruel ou degradante e duração razoável do processo, previstos 
respectivamente nos artigos 3º. e 6º. da Convenção Europeia de Direitos Humanos. 

Considerando que o Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas 
contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, 
de 18 de dezembro de 2002, prevê o estabelecimento de um Subcomitê, em modelo 
semelhante ao do CPT, é possível e, talvez, desejável, que, no futuro, surja um 
controle internacional das prisões.

Assim, adiante, talvez regulação, controle e jurisprudência em matéria de 
execução penal possam ser úteis para melhoria das condições carcerárias. 

Seja como for, a situação calamitosa das prisões brasileiras parece indicar 
a necessidade de estabelecimento de alguma forma controle externo das prisões, 
como talvez seja o controle internacional.

Outro aspecto relevante a ser examinado, além da internacionalização, é 
o da profissionalização. 

Isto significa a necessidade de especialização do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. Ou seja, é necessário seu integrantes que atuam na execução 
penal tenham conhecimento específico na matéria e, principalmente, conheçam 
a realidade carcerária, para que não ocorra o que mencionou Salo de Carvalho a 
respeito do aumento do encarceramento no Brasil, nas últimas duas décadas, em que 
“hipóteses concretas de estabelecimento de filtros minimizadores da prisionalização 
foram obstaculizadas pelo Poder Judiciário”.18 

15 CÉRÉ, Jean-Paul. La surpopulationn cárcerale entre contraentes européennes et realité française. In: Revista Eletrônica 
de Direito Penal. Volume 1, Rio de Janeiro: UERJ, 2013, p. 188. 

16 Disponível em: <http://www.humanrights.is/the-human-rights-project/humanrightscasesandmaterials/cases/regionalcases/
 europeancourtofhumanrights/nr/555>. Acesso em 02 de março de 2014.
17 CÉRÉ, op. cit., p. 192.
18 CARVALHO, Salo de. Substitutivos penais na era do grande encarceramento. ABRAMOVAY, Pedro Vieira; BATISTA, Vera 

Malaguti (orgs.). Depois do grande encarceramento. Rio de Janeiro: Revan, 2010,p. 366.
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Também parece relevante fazer referência à necessidade de implantação ou 
de ampliação da Defensoria Pública na execução penal, além da presença física do 
Defensor Público nos estabelecimentos prisionais.19

A Defensoria Pública foi prevista pela Constituição Federal , em seu artigo 
134, como instituição diretamente relacionada com o direito fundamental de 
acesso à justiça.

No que se refere à estruturação da Defensoria Pública, no Brasil, esta segue, de 
certo modo, a lógica da organização federativa (União, Estados e Distrito Federal e 
Municípios) em sintonia com a do Poder Judiciário. Por isso, há: (1) uma Defensoria 
Pública da União, com atribuição para as questões atinentes à função jurisdicional 
exercida na seara de competência da Justiça Federal e (2) Defensorias Públicas dos 
Estados e Distrito Federal e Territórios20, com atribuição para as demandas relativas 
à função jurisdicional exercida na esfera das respectivas Justiças Estaduais21.

Dentre as diversas atuações in concreto do assistente jurídico nos 
estabelecimentos penais, pode-se destacar sua contribuição para uma adequada 
execução da pena privativa de liberdade, de modo a reparar erros judiciários, 
evitar prisões desnecessárias, diminuir o número de internações e preservar a 
disciplina com o atendimento dos anseios da população carcerária. 22 Pode, ainda, 
suprir as falhas da defesa, percebidas no decorrer do processo, interpor pedido 
de habeas corpus para sanar constrangimento ilegal à liberdade e propor revisão 
criminal quando do surgimento de provas novas de inocência do condenado 
ou nas outras hipóteses da lei (artigo 621 do CPP). Pode requerer a aplicação 
da lei nova mais benéfica após o trânsito em julgado da sentença que aplicou a 
sanção penal e realizar a defesa quando do procedimento para apuração da falta 
disciplinar. Tem, também, a possibilidade de requerer o livramento condicional 
ou a progressão para regime menos severo e encaminhar reivindicações de 
transferência de estabelecimento penal, visitas especiais, quanto à salubridade do 
ambiente, quanto à qualidade da alimentação, pedidos de autorizações de saída 
(seja do tipo permissão ou do tipo saída temporária), indulto, comutação, remição, 
trabalho extramuros, entre outros.

A assistência jurídica é de fundamental importância para o processo de 
execução da pena,23 sendo certo que sua ausência, no processo penal de execução, 
acarreta flagrante violação do princípio da ampla defesa, norma jurídica que decorre 
tanto de tratados internacionais como do direito interno, tendo assento expresso na 
Constituição, artigo 5º, LV.

19 JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano; Menezes, Eduardo Quintanilha Telles de; Oliveira, Patricia Fonseca Carlos Magno 
de. Le défenseur public et lèxécution des peines au Brésil: une approche sur l’accès effectif  à la justice dans l’État de Rio 
de Janeiro. In: Révue Pénitentiaire et de Droit Pénal. N º. 3, Paris: Cujas, julho-setembro 2008, p. 595-608.

20 Hoje não há nenhum Território no Brasil. Contudo, face à possibilidade de algum vir a ser criado, o constituinte previu 
também que neste Território deverá haver Defensoria Pública, com atribuição para as questões de nível estadual.

21 Considerando que os Municípios não têm competência jurisdicional, mas tão-só competências administrativas e 
legislativas, não há previsão de Defensorias Públicas Municipais. No Estado do Rio de Janeiro, na maioria dos casos, 
cada Município representa uma Comarca do Poder Judiciário Estadual e, em alguns deles, há seções da Justiça Federal. 
Acompanhando a competência do juízo estadual, há sempre um órgão da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro.

22 MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal: Comentários à Lei no 7.210, de 11-7-84. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 74.
23 MARCÃO, Renato Flávio. Curso de Execução Penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 21.
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Por sua relevância, no Brasil, considera-se necessário que os serviços de 
assistência jurídica - entre os quais se inclui o prestado pela Defensoria Pública 
- tenha, dentre suas atribuições, os referentes à área penitenciária, prestados 
diretamente nas prisões.24 Tal medida é prevista pelo artigo 16 da Lei de Execução 
Penal, que estabelece que as unidades da Federação brasileira deverão ter serviços 
de assistência jurídica nos estabelecimentos penais. 

Se é certo que este não é um modelo que funcione ainda perfeitamente nos 
estados brasileiros, parece ser uma medida adequada para reduzir as más condições 
carcerárias no futuro.

Outro aspecto do que aqui se chama de profissionalização diz respeito 
ao pessoal penitenciário, aí incluindo todos os funcionários que trabalham na 
administração penitenciária. 

A conscientização da importância da sua qualidade é indispensável, pois tais 
funcionários são determinantes para clima carcerário e para as relações internas.

Especificamente, alguns agentes penitenciários desempenham funções 
altamente tensas. Por isso, que parece necessário dispor de número suficiente de 
agentes bem formados, especialmente na gestão do stress.25

Experiências estrangeiras demonstram que quanto menor a relação entre 
número de agentes e presos, melhor a execução penal. Os países escandinavos 
apresentam uma relação 1:1 e são tidos como os que apresentam resultados mais 
satisfatórios. Já países da Europa ocidental, como a Alemanha, apresentam uma 
relação 1:2 ou até 1:2,5 e resultados piores.26

No caso brasileiro, segundo o Ministério da Justiça, havia, em dezembro de 
2012, 72.680 agentes penitenciários para 548.003 presos, o que dá uma relação de 
aproximadamente 1:7,5.27

Diante de uma relação como esta, quase oito vezes pior que a considerada 
adequada, evidentemente que as relações no cárcere tenderão a violações dos 
direitos do preso.

Ademais, além da necessidade de adequar o número de funcionários, é preciso 
assegurar formação inicial e continuada, para que haja profissionais mais habilitados 
a desempenhar suas funções, respeitando regras e direitos e sem recorrer à violência 
com a mesma facilidade com que tem ocorrido.28

24 MIOTTO, Armida Bergamini. A Defensoria Pública no Brasil. In: MIOTTO, Arminda Bergamini. A violência nas prisões. 
Goiânia: Ed da Universidade Federal de Goiás, 1983. p. 255. No mesmo sentido, SCHIMIDT, Andrei Zenkner. Direitos, 
Deveres e Disciplina na Execução Penal. In: CARVALHO, Salo de (org.). Crítica à Execução Penal. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2002. p. 275. O autor adverte que: “Outro grande vício verificado nos processos de execução é a ausência 
de advogados representando os interesses dos apenados. À exceção das comarcas onde a Defensoria Pública encontra-
se com boas condições de trabalho (pouquíssimos casos, diga-se de passagem), a grande maioria dos processos de 
execução tem andamento sem que o juiz dê, ao réu, defensor dativo.”

25 DÜNKEL, Frieder; SNACKEN, Sonja. Les prisons en Europe. Paris, L’Harmattan, 2005, p. 71.
26 Idem, ibidem.
27 Dados obtidos em: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPT
 BRNN.htm>, com acesso no dia 2 de março de 2014.
28 FÉVRIER, François. A Escola Nacional da Administração Penitenciária. In: Revista Eletrônica de Direito Penal. Volume 1, 

Rio de Janeiro: UERJ, 2013, p. 74-80. 
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Outra questão parece ser o pequeno prestígio social e a má remuneração dos 
funcionários penitenciários. Considera-se que tal situação está na raiz do problema 
da qualidade do pessoal penitenciário e precisa ser enfrentado o quanto antes.

Por fim, um último aspecto, que aqui será apenas referido, mas que merece 
uma análise mais detida por parte do sistema de justiça criminal: utilização de 
inovações tecnológicas no sistema de penas, como no caso do monitoramento 
eletrônico, previsto nas leis 12.258/10 e 12.403/11 e ampliado pela jurisprudência.

Uma importante característica do Direito Penal no século XXI tem sido a 
adoção de novas tecnologias como fonte de incriminação, a partir da revolucionária 
utilização da internet e dos meios de comunicação de massa como instrumento para 
as relações sociais e, portanto, passível de tutela penal. Os avanços tecnológicos 
têm também servido ao sistema penal com medidas de controle e de punição dos 
indivíduos, como no caso do monitoramento eletrônico de indivíduos.

Partindo das justificativas encontradas nos países em que o monitoramento 
eletrônico foi introduzido, pode-se determinar um triplo objetivo para a utilização de 
tal sistema, a saber: 1º combate à superpopulação carcerária; 2º redução dos custos 
advindos do encarceramento; e 3º diminuição do risco de reincidência criminal, 
contribuindo para a ressocialização do condenado.29

Na prática, os braceletes ou tornozeleiras eletrônicas têm sido utilizados para 
evitar a prisão do indivíduo que espera julgamento, do condenado a uma pena 
curta de prisão, ou, ainda, daquele que esteja prestes a cumprir a totalidade da pena 
privativa de liberdade. Em alguns casos, o dispositivo é utilizado para menores 
e aos chamados multirreincidentes. Por isso, tal medida foi vista como idônea a 
evitar os efeitos dessocializadores da prisão, permitindo ao indivíduo conservar ou 
restabelecer uma vida social e profissional.

Registre-se que a adoção do monitoramento eletrônico pode ser feita, basicamente, 
por meio de dois sistemas: 1º o front-door, e 2º o back-door.30 A variante front-door busca 
evitar o ingresso do condenado na prisão, podendo consistir em uma pena principal ou 
em uma alternativa à execução da pena privativa de liberdade, além de aplicar-se a casos 
de suspensão condicional da pena e prestação de serviços à comunidade. Por sua vez, o 
modelo back-door pressupõe uma redução do tempo do condenado na prisão por meio da 
substituição do período restante a ser cumprido no cárcere pelo monitoramento eletrônico, 
de forma a proporcionar uma readaptação gradual do presidiário ao meio extramuros.

É necessário frisar que, a despeito de não se poder afastar por completo o 
argumento financeiro (que foi utilizado, inclusive, durante a votação da lei sobre o 
monitoramento eletrônico francês)31, nos países europeus, prevalece a ideia de que 
as medidas penais devem ser escolhidas não apenas pelo seu aspecto econômico, 
mas, precipuamente, por sua utilidade social. 

29 Iglesias RÍO, Miguel Angel; Pérez PARENTE, Juan Antonio. La pena de localización permanente y su seguimiento con 
medios de control electrónico. Net, México, 2006. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponível em: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/
cont/20062/pr/pr21.pdf>. Acesso em: 11 out. 2007.

30 Idem, ibidem.
31 Idem, ibidem.
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Ademais, a acolhida do monitoramento eletrônico é justificada por sua 
potencialidade preventiva. A retirada do condenado do contato carcerário, bem 
como os benefícios advindos do trabalho e da manutenção de uma vida social e 
familiar, concorrem para a diminuição do risco de recidivas.

Seja como for, a adoção de novas tecnologias e, em particular, a adoção do 
monitoramento só parece fazer sentido se significar oposição à prisão e nunca à liberdade.

Se ocorrer a oposição entre monitoramento e liberdade - e isto é o que parece 
que tem acontecido no caso brasileiro -, a situação tende somente a se agravar.

Significa dizer que o monitoramento pode ser útil se implicar as hipóteses de 
liberdade e não ampliar a restrição de direitos.

ConClUSão

O que se pretendeu demonstrar no presente artigo é o que o modelo penal 
brasileiro, com ampliação dos contingentes carcerários e, mais ainda, do número de 
pessoas submetidas a penas e medidas alternativas, parece ser insustentável. 

Certo é que, nunca na antes história brasileira, houve um conjunto de regras 
protetivas dos direitos dos presos, decorrentes de documentos internacionais, da 
Constituição Federal e da legislação penal e de execução penal.

Esse conjunto legal, todavia, não foi capaz de, por si só, modificar a 
realidade penitenciária.

Sendo assim, modificações na execução penal e no sistema penitenciário são 
absolutamente necessárias e urgentes.

Ressalte-se que a situação do Brasil não decorre de nenhuma inevitabilidade 
estrutural, mas sim de escolhas nacionais, que, provavelmente só serão realmente 
modificadas com uma mudança cultural quanto à punição e ao encarceramento.

Assim, o futuro da prisão no Brasil depende, para que a realidade carcerária 
brasileira seja melhor que a atual, de uma atualização, afastando a ideia do “Nothing 
works” e de que a prisão será sempre péssima, assim como a naturalidade com se 
convive com a miséria prisional.
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RESUMo

O presente artigo tem por objetivo analisar algumas das ações afirmativas 
no decorrer da primeira década do século XXI no sistema público de incentivo à 
cultura midiática desenvolvida e produzida para as crianças como mecanismo de 
concretização do Direito Fundamental. Também aborda elementos que envolvem 
as políticas públicas na esfera federal, especialmente as fomentadas pelo Ministério 
da Cultura – MIC – levando em conta o universo infantil e a cultura midiática 
considerando a positivação deste direito nas diversas categorias sociais, conferindo 
caráter fundamental ao direito à Cultura, explicitando, extensivamente, a justificativa 
para a adoção da categoria direitos fundamentais para abrigar, no Brasil, o direito à 
Cultura. Assim, ao nomear o direito à Cultura como Direito Fundamental, aponta-
se o papel dos gestores públicos na necessária adoção de políticas claramente 
delineadas e eficazes para sua efetividade através de ações no decorrer do período 
do ano 2000 até 2013.

PAlAVRAS-CHAVE

Cultura Midiática; Direitos Humanos; Infância. 

1 Docente Adjunta na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Docente Colaboradora do Mestrado em 
Direito da UNOESC/Chapecó(SC). E-mail: thais-wencaenovicz@uergs.edu.br 

2 Professora do Programa de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina UNOESC. Coordenadora/Líder do Grupo de Pesquisas (CNPq) intitulado Direitos Fundamentais Civis: A 
Ampliação dos Direitos Subjetivos - sediado na UNOESC. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul PUCRS (1988). Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS (1998). 
Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná UFPR (2002). Avaliadora do INEP/MEC e Supervisora do SESu/
MEC. E-mail: cristinacpezzella@gmail.com

3 Bacharel em Publicidade e Propaganda (UPF). Especialista em Ciência do Consumo (ESPM). Analista e Pesquisadora 
de Marketing da Universidade de Passo Fundo(RS).



150 Thaís Janaina Wenczenovicz, Maria Cristina Cereser Pezzella, Tality Vacari Rocha 

ABSTRACT

This paper aims to examine some of affirmative action during the first 
decade of this century in the public system to encourage developed and produced 
for children as a means of realizing the Fundamental Right media culture. Also 
addresses elements that involve public policy at the federal level, especially 
those promoted by the Ministry of Culture - MIC - taking into account the 
child’s world and media culture positivization considering this law in different 
social groups, providing fundamental character of the right to culture, explicit, 
extensively, the rationale for the adoption of the category basic rights to 
shelter, in Brazil, the right to culture. Thus, the right to appoint the Culture 
as a Fundamental Right, it points to the role of public managers in adopting 
necessary policies clearly defined and effective for its effectiveness through 
actions during the period of 2000 until 2013.

KEywoRDS

Media Culture; Human Rights; Childhood.

InTRoDUção 

A história da cultura do Brasil é um contínuo processo de amalgamento e 
miscigenação cultural, considerando três composições específicas (o ameríndio, o 
ibérico e o africano) acrescido as influências fronteiriças e migratórias sofridas ao 
longo dos séculos. Na literatura, nas artes plásticas, nas artes cênicas, na música, 
esporte, gastronomia e até vestuário esta mistura de tradições criou uma cultura 
singular que é a marca do país.

Diversos autores apontam que Cultura4 é uma necessidade básica e 
direito fundamental de cada brasileiro e que esta é tão importante quando o 
direito à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e ao desenvolvimento do 
país, fazendo parte da política estratégica de Estado para reduzir a pobreza e a 
desigualdade social. 

Durante muito tempo da história do país a cultura ocupou o segundo plano das 
ações governamentais, em detrimento as demandas em outras áreas tidas como mais 

4	 O	 conceito	 de	 cultura	 que	adotamos	neste	 artigo	 é	 o	mesmo	que	 consta	 no	 “Dicionário	Filosófico	Abreviado,	 de	M.	
Rosental e P. Iudin, Ediciones Pueblos Unidos, Montevidéu, 1950, que diz o seguinte: “Cultura - Conjunto dos valores 
materiais e espirituais criados pela humanidade, no curso de sua história. A cultura é um fenômeno social que representa 
o nível alcançado pela sociedade em determinada etapa histórica: progresso, técnica, experiências de produção e de 
trabalho, instrução, educação, ciência, literatura e arte, e instituições que lhes correspondem. Em um sentido restrito, 
compreende-se sob o termo cultura, o conjunto de formas da vida espiritual da sociedade que nascem e se desenvolvem 
à base do modo de produção dos bens materiais historicamente determinado. Assim, entende-se por cultura, o nível de 
desenvolvimento	alcançado	pela	sociedade	na	instrução,	na	ciência,	na	literatura,	na	arte,	na	filosofia,	na	moral,	etc.,	e	
as instituições correspondentes. Entre os índices mais importantes do nível cultural, e em determinada etapa histórica, é 
preciso	notar	o	grau	de	utilização	dos	aperfeiçoamentos	técnicos	e	dos	desenvolvimentos	científicos	na	produção	social,	
o nível cultural e técnico dos produtores dos bens materiais, assim como o grau de difusão da instrução da literatura e 
das artes entre a população” (p. 104). 
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‘urgentes e necessárias’: escolarização, moradia e acesso aos serviços básicos em 
saúde. Por outro lado, havia concepções por parte dos gestores e da população em 
geral que a cultura estava ligada diretamente ao entretenimento ou a espaços que 
ofereciam atividades as quais a grande maioria da população não se identificavam.

Para muitos a cultura brasileira passa a ter definição e identidade, bem 
como grau mínimo de acessibilidade somente em 1950, como advento dos meios 
de comunicação de massa, especialmente a chegada da televisão. Sabemos que 
conceitualmente o termo cultura altera de acordo com as novas perspectivas sociais 
e a evolução da sociedade em questão. Porém, em países aos quais as possibilidades 
efetivas de acesso são limitadas e isto inclui condições econômicas, políticas e 
socioculturais, a cultura é tida como supérfluo. Nessa assertiva, adentra o conceito 
de cultura somente na categorização enquanto indústria cultural e, essa possui em 
sua gênese a lógica do entretenimento – diversão passiva e contemplativa. 

Sabemos que dar acesso e participação a políticas públicas significa superar 
conceitos e trazer ‘novos’ atores para o centro do palco. Entretanto, também compete 
aos cidadãos, assim considerados os sujeitos de direitos e deveres, acompanharem 
o processo de criação, discussão, aprovação e, principalmente, implementação das 
políticas públicas à cultura, para que o direito fundamental constitucionalmente 
garantido seja efetivamente fruído por quem de direito.

O procedimento metodológico aqui utilizado é o analítico-interpretativo de 
investigação bibliográfica principal (Constituições e Legislação acerca da Cultura) 
e secundária (diversos autores) escritos no decorrer da primeira década do século 
XXI relativo ao sistema público de incentivo à cultura midiática desenvolvida 
e produzida para as crianças como mecanismo de concretização do Direito 
Fundamental. O devido artigo divide-se em três partes. A primeira intitula-se 
Breves considerações sobre Direitos Fundamentais momento a qual assinala sua 
distinção, enquanto categoria, bem como delineia sua historicidade. A segunda parte 
Cultura é Direito Fundamental apresenta alguns aspectos acerca da legislação 
nacional e sua repercussão na efetivação do direito e acesso à cultura. A terceira 
parte Cultura Midiática e Infância aborda... 

BREVES ConSIDERAçÕES SoBRE 
DIREIToS FUnDAMEnTAIS

Tem-se afirmado que a cultura é um Direito Fundamental e, em virtude 
disso, é preciso tecer-se algumas considerações que dizem respeito a direitos 
fundamentais, apenas para se fixar acordos semânticos a respeito das terminologias 
adotadas. Neste aspecto, recorre-se a análise de Sarlet, tomando como base 
classificação feita por Vieira de Andrade, para quem se configura possíveis três 
perspectivas de abordagem:

a) perspectiva filosófica (ou jusnaturalista), a qual cuida do estudo dos 
direitos fundamentais como direitos de todos os homens, em todos os tempos 
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e lugares; b) perspectiva universalista (ou internacionalista), como direitos 
de todos os homens (ou categorias de homens) em todos os lugares, num 
certo tempo; c) perspectiva estatal (ou constitucional), pela qual os direitos 
fundamentais são analisados na qualidade de direitos dos homens, num 
determinado tempo e lugar. Cumpre lembrar, todavia, que a tríade referida 
[...] não esgota o elenco de perspectivas a partir das quais se pode enfrentar 
a temática dos direitos fundamentais, já que não se pode desconsiderar a 
importância das perspectivas [...] sociológica, histórica, filosófica [...], ética, 
política e econômica [...].. (SARLET, 2007, p. 26)

  É lógico que tais perspectivas relacionam-se de maneira interpenetrante, 
mas, para efeito do objeto deste estudo, opta-se por tratar do direito fundamental à 
educação com prevalência da perspectiva estatal, com limitação espacial conformada 
pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Portanto, o direito à 
educação será, aqui, abordado como direito de todos os brasileiros, sob a égide 
constitucional referida.

Também a utilização da expressão direito fundamental reflete uma escolha 
e, portanto, a necessidade de justificação para a formação de um pacto semântico: 
posicionamo-nos, aqui, em consonância com Sarlet e boa parte da doutrina, fazendo 
distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais, entendendo por direitos 
humanos aqueles que possuem relação com o direito internacional, por fazerem 
referência àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com uma determinada ordem constitucional 
e, por isso mesmo, aspirando à validade universal, valendo para todos os povos e 
em todos os tempos, ou seja, revelando um caráter supranacional. No que se refere 
aos direitos fundamentais, também, de certa forma, direitos humanos, já que seu 
titular é sempre o ser humano, ainda que representado coletivamente, aplicam-se 
para aqueles direitos do ser humano que são reconhecidos e positivados na esfera 
do direito constitucional positivo de determinado Estado. (SARLET, 2007, p. 35).

É neste sentido também o entendimento de Luño, para quem:

Los términos ‘derechos humanos’ y ‘derechos fundamentales’ son utilizados, 
muchas veces, como sinónimos. Sin embargo, no han faltado tentativas 
doctrinales encaminadas a explicar el respectivo alcance de ambas 
expresiones. Así, se ha hecho hincapié en la propesión doctrinal y normativa 
a reservar el término ‘derechos fundamentales’ para designar los derechos 
positivados a nível interno, en tanto que la fórmula ‘derechos humanos’ 
sería la más usual para denominar los derechos naturales positivados en las 
declaraciones y convenciones internacionales, así como aquellas exigencias 
básicas relacionadas con la dignidad, libertad e igualdad de la persona que 
non han alcanzado un estatuto jurídico-positivo. (LUÑO, 2005a, p. 44)

Canotilho, da mesma forma, propõe uma distinção entre direitos humanos e 
fundamentais, baseada em sua origem e em seu significado. Dessa forma, direitos do 
homem seriam direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 
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jusnaturalista-universalista) e direitos fundamentais, os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente, garantidos e limitados espaço-temporalmente. Portanto, enquanto 
os direitos do homem arrancam da própria natureza humana (sendo, desse modo, 
invioláveis, intemporais e universais), os direitos fundamentais são os direitos 
objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. (CANOTILHO, 200, p. 387)

O critério de distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos é, nesta 
ótica, o grau de concreção positiva entre eles, do que se pode inferir que os direitos 
humanos mostram-se, como conceito, mais amplo e impreciso do que o conceito 
de direitos fundamentais. Em virtude disto, é que frequentemente o termo “direitos 
humanos” é entendido, ainda de acordo com Luño, como 

[…] un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, 
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos 
a nível nacional e internacional. En tanto que con la noción de los derechos 
fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos humanos garantizados 
por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en 
su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada. 
[destaques no original]. (LUÑO, 2005a, p. 46)

É sob tal perspectiva, que se quer apresentar o direito à educação: como direito 
fundamental e, portanto, positivado na ordem constitucional, gozando, assim, de 
uma tutela reforçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Convém asseverar que a expressão “direitos fundamentais” surgiu, pela 
primeira vez, na França de 1770, no marco do movimento político e cultural que 
conduziu à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 e, logo, 
alcançou grande relevo na Alemanha, onde, sob a denominação de Grundrechte, 
articulou-se o sistema de relações entre Estado e indivíduo, como fundamento de 
toda a ordem jurídica e política. É este seu sentido na Grundgesetz de Bonn de 1949. 
(LUÑO, 2005b, p. 32). 

Evidentemente, direitos fundamentais e direitos humanos guardam estreita 
relação, na medida em que os direitos fundamentais são, na verdade, os direitos 
humanos positivados, garantidos pela Constituição e, portanto, representam um 
elenco de direitos considerados fundamentais para determinada sociedade. Assim 
sendo, se configuram no tal conjunto de faculdades e instituições que, em cada 
momento histórico, concretizam as exigências sociais, razão pelas quais, cada 
Estado tem seus direitos fundamentais específicos.

Seguindo este mesmo raciocínio, Bonavides, ao tratar dos direitos fundamentais, 
reconhece a sua vinculação à liberdade e à dignidade humana, tidos como valores 
históricos e filosóficos, afirmando que tal fato conduz ao significado, sem qualquer 
óbice, da universalidade inerente a estes direitos, enquanto ideal da pessoa humana. 
Destaca, ademais, que esse sentido de universalidade foi alcançado, pela primeira 
vez, com a Declaração do Homem e do Cidadão, que ensejou a descoberta do 
racionalismo francês da Revolução de 1789. (BONAVIDES, 2010, p. 562).
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Modernamente, refere Leal que autores, como Häberle e o próprio Luño, têm 
proposto um alargamento do conceito de direitos fundamentais, que significaria 
a síntese das garantias individuais contidas na tradição dos direitos políticos 
subjetivos e as exigências sociais derivadas da concepção institucional do direito 
(LEAL, 2009, p. 28). Nas palavras de Luño,

En el horizonte del constitucionalismo actual los derechos fundamentales 
desempeñan, por tanto, una doble función: en el plano subjetivo siguen 
actuando como garantias de la libertad individual, si bien a este papel clásico se 
aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, 
mientras que en el objetivo han asumido uma dimensión institucional a partir 
de la cual su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines 
e valores constitucionalmente proclamados. (LUÑO, 2005a, p. 25).

As definições conceituais trazidas a lume objetivam clarificar o campo 
semântico, a fim de contribuir com o esclarecimento do equívoco resultante do 
entendimento de ambas as expressões como sinônimas, estabelecendo-se, com certo 
grau de precisão e rigor, as suas diferenças. Neste particular, mostra-se interessante 
colacionar o entendimento de Dallari sobre a correta compreensão de conceitos no 
Estado Democrático de Direito:

[...] ponto que merece esclarecimento, porque fundamental ao exame da 
legalidade exigida pelo Estado Democrático de Direito, é a compreensão dos 
conceitos jurídicos. Considerando que os conceitos correspondem a uma ideia 
universal, não se pode admitir a existência de conceitos indeterminados. Aceita-
se, porém, com base na origem natural da linguagem jurídica, a indeterminação 
das palavras que expressam o conceito. Decorre daí a potencial ambiguidade 
ou imprecisão da linguagem jurídica. Entretanto, constatar que por se basear 
na linguagem natural os conceitos jurídicos podem ser formados por termos 
imprecisos não significa, em nenhuma hipótese, negar a possibilidade real de 
determinação do significado desses conceitos. (DALLARI, 1995, p. 27)

Voltando a abordar os direitos humanos, é preciso consignar que sua 
historicidade, como conceito, não é linear ou nem mesmo pacífico, não servindo de 
razão, justificativa ou critério à existência de tais direitos, mas, como indicador dos 
vários enfoques que devem ser levados em conta quando do seu debate, Por tal razão, 
destaca-se a dimensão moral e mesmo de fundamentação destes direitos, reforçada 
que foi pela tradição jusnaturalística, a qual não se mostrou suficiente. Entretanto, 
para garantir efetividade e implementação aos direitos humanos ao longo da história 
ocidental, notadamente na Idade Moderna, período em que os conflitos sociais e 
políticos mostram-se de elevada monta e significação. (LEAL, 2000, p. 50/51)

No Estado Liberal, ocorreu o processo de positivação dos direitos humanos, 
fruto da necessidade de incorporação ao ordenamento jurídico dos direitos tidos 
como inerentes ao homem, já que, considerando-se a lógica jurídica dominante à 
época, essa era a única forma de se garantir fossem tais direitos objeto de proteção 
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parte do Estado. Por outro lado, evidencia-se uma lógica perversa, na medida em 
que direitos não normatizados juridicamente não se tornam passíveis de proteção.

É preciso lembrar que a Lei, neste Estado, reveste-se de uma aparente 
neutralidade em relação aos conflitos5 (CLÈVE, 1995, p. 35), o que acaba por 
legitimar a dominação econômica exercida sobre as classes desfavorecidas, não 
espantando que tenha havido uma seleção visível em relação às liberdades que 
serão juridicamente garantidas. Serve como exemplo a situação do legislador que 
protege a liberdade de contratar e recusa-se a admitir a liberdade de associação dos 
trabalhadores. (SARMENTO, 2004, p. 23)

A positivação constitucional dos direitos humanos, naquele período, foi 
resultado da fórmula utilizada para a racionalização e a legitimação do poder pelo 
Iluminismo, já que a Constituição, sendo uma lei escrita superior às demais normas, 
competia-lhe o dever de garantir os direitos dos cidadãos, concebidos como limites 
para a atuação dos governantes, em prol da liberdade dos governados.

De todo modo, conforme adverte Leal (2000, p. 52), é impossível aos novos 
padrões de conhecimentos científicos, na modernidade, negarem totalmente 
significação aos elementos não positivados na cultura passada, sobremaneira 
aos componentes axiológicos e éticos presentes no patrimônio moral até então 
constituído, porque este patrimônio é o direito que cada um tem de possuir direitos, 
o que fundamenta o próprio direito. Neste ponto, assevera Bobbio que “os direitos 
do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos 
positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como 
direitos positivos universais” (BOBBIO, 1992, p. 30).

Leal prossegue em suas ponderações e alude que, pela ótica vigente no Estado 
Liberal, os direitos que não se positivam, permanecem como reclamações válidas 
no plano moral, cumprindo tão-somente com uma função: certa legitimidade 
crítica do ordenamento jurídico positivo, razão pela qual se, para o jusnaturalismo 
tradicional, os direitos subjetivos são independentes do que dispõem as normas 
de direito objetivo, eis que são faculdades e poderes inatos ao homem pela sua 
própria condição. Dessa forma, para o positivismo, tornam-se tão-somente morais, 
na medida em que, embora até reconheça a sua existência, rechaça proposições 
acerca de direitos subjetivos jurídicos que não sejam empiricamente verificáveis em 
normas jurídicas positivas (LEAL, 2000, p. 52).

É consignar, portanto, que se entendendo o direito subjetivo pela ótica 
positivista, ou seja, como interesses juridicamente protegidos, tais direitos são ora 
sinônimos de não proibição de conduta, ora de autorização de condutas, e ora são 
vistos como reflexo de um dever jurídico, do que resulta a tese de que, faltando a 
proteção jurídica, vai inexistir o próprio direito (LEAL, 2009, p. 31).

Entretanto, como demonstrado por Leal (2009, p. 31), tal tese não se sustenta, 
na medida em que não se pode afirmar que a previsão normativa (ou mesmo 

5 O autor assevera que “o culto da lei pelo liberalismo produziu consequências. É que o culto da lei como forma e conteúdo 
foi,	lentamente,	sendo	substituído	pelo	simples	culto	da	lei	como	forma.	A	identificação	do	direito	com	a	lei	acabou	dando	
lugar a toda uma concepção formalista da experiência jurídica, assim denominada de positivismo. ‘A lei contém todo o 
direito’ é a expressão máxima desta concepção”.



156 Thaís Janaina Wenczenovicz, Maria Cristina Cereser Pezzella, Tality Vacari Rocha 

jurisdicional) seja elemento constitutivo dos direitos humanos e fundamentais, visto 
que é possível protegê-los sem que existam mecanismos de proteção jurisdicional, 
que sejam absolutamente precisos, já estabelecidos. Pode-se, neste caso, mencionar 
como exemplo os direitos e as garantias firmados em tratados internacionais de 
direitos humanos e os chamados novos direitos que, do mesmo modo, recebem 
proteção ainda que inexistam disposições normativas definitivas, afirmando Luño 
(2005a, p. 26) que os direitos fundamentais se apresentam como marco de proteção 
das situações jurídicas subjetivas.

Desse modo, se os direitos subjetivos corporificam a existência de normas 
de comportamentos e condutas sociais obrigatórias, proibidas, permitidas ou 
facultativas, também implicam normas que determinem quem, em quais condições 
e de que forma pode realizar atos que possuam efeitos sobre outras pessoas, seja 
em nível legislativo, executivo ou judiciário, reconhecendo-se como subjetivo, 
portanto, não só as normas de conduta, mas também as normas de organização 
política e institucional. Neste sentido, resta superada a identificação dos direitos 
subjetivos com os típicos direitos do Estado Liberal Clássico, reconhecendo-
se, pois, que direitos humanos e fundamentais configuram-se como verdadeiro 
grupo de direitos subjetivos públicos, indisponíveis e vinculantes6 (LEAL, 
2000, p. 56).

É possível afirmar, pois, que os direitos humanos e fundamentais são direitos 
subjetivos, cabendo ao Estado, como implementador de políticas públicas, 
providenciar e gerir tais ferramentas. Os direitos subjetivos são mais do que 
interesses juridicamente protegidos, porque não é a normatividade parte de seus 
elementos constitutivos, porque como direitos humanos e fundamentais, eles são 
aspirações da Sociedade, vinculando-se a todos. Daí, poder-se afirmar, como antes, 
que o direito à cultura, que é direito humano e fundamental, é subjetivo e, além de 
exigir proteção estatal, vincula Estado e Sociedade à sua implementação, valendo a 
dicção de Alexy (1999, pp. 63/63), para quem “os direitos fundamentais são direitos 
com hierarquia constitucional e com força de concretização suprema, ou seja, 
vinculam aos três poderes (executivo, legislativo e judiciário)”. 

CUlTURA é DIREITo FUnDAMEnTAl 

É de comum acordo que a Constituição é a lei fundamental e suprema de uma 
nação, ditando a sua forma de organização e seus princípios basilares. Já os Direitos 
Culturais, além de serem direitos humanos previstos expressamente na Declaração 
Universal de Direitos Humanos (1948), no Brasil encontram-se devidamente 
normatizados na Constituição Federal de 1988 devido à sua relevância como fator 
de singularizarão da pessoa humana.

6 O autor refere que o eixo central dos atuais direitos subjetivos públicos e das constituições ocidentais está nos Direitos 
Humanos e Fundamentais, fruto de uma nova visão não mais atrelada ao Estado, mas se constituindo num documento 
de aspirações da sociedade.
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De acordo com Bernardo Novais da Mata Machado, “os direitos culturais são 
parte integrante dos direitos humanos, cuja história remonta à Revolução Francesa 
e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), que sustentou serem 
os indivíduos portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como direito à 
vida e à liberdade.” (MACHADO, 2007).

Fato é que a cultura reflete o modo de vida de uma sociedade, além de interferir 
em seu modo de pensar e agir, sendo fator de fortalecimento da identidade de um 
povo e indubitavelmente de desenvolvimento humano. Conforme Marcuse, 

[...] a cultura seria identificada como o complexo de objetivos e valores 
morais, intelectuais e estéticos, considerados por uma sociedade como 
meta da organização, da divisão e da direção de seu trabalho, havendo 
metas culturais e meios factuais. Assim, a cultura se relacionaria a uma 
dimensão superior, da autonomia e da realização humana, enquanto a práxis 
social (ou o que Marcuse chama de “Civilização”) indicaria o âmbito da 
necessidade, do trabalho e do comportamento socialmente necessários. Ao 
passo que o conceito de progresso (progresso técnico propriamente dito) 
vai se estabelecendo cada vez mais no reino das necessidades e formas 
de trabalho do homem, essa relação entre “cultura superior” e práxis 
social vai se transformando. Será com a complexalização das práticas 
capitalistas e, dessa forma, com o aumento do processo de reificação da 
sociedade (que até certo ponto respondem por este progresso) que haverá 
uma verdadeira incorporação e imbricação da práxis social e da cultura, 
resultando negativamente nesta última, principalmente se levar em conta 
seus objetivos transcendentes. ( MARCUSE, 1998, p . 33)

 Nesse sentido, com o intuito de garantir o direito à cultura, a Constituição 
assim se apresenta:

“Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais.

§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

§ 2.º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais.”

Conforme se observa é possível apontar que o constituinte mostrou-se preocupado 
em garantir a todos os cidadãos brasileiros o efetivo exercício dos direitos culturais, 
o acesso às fontes da cultura nacional e a liberdade das manifestações culturais. 
Nessa lógica, insere-se também a responsabilidade do Estado em assegurar o direito 
de acesso e financiar atividades culturais que garantam a preservação da diversidade 
das manifestações culturais. O instrumento mais significativo, ou mais utilizado, é a 
Lei Rouanet e seus principais mecanismos de efetivação são: o Fundo Nacional de 
Cultura, os Fundos de Investimento Cultural e Artístico e o Mecenato Federal.
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De acordo com Marilena Chauí, cabe ao Estado, assegurar o direito de acesso 
às obras culturais produzidas, particularmente o direito de fruí-las, o direito de criar 
as obras, isto é, produzi-las, e o direito de participar das decisões sobre políticas 
culturais. (CHAUÍ, 2006, p. 31)

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), o 
número de municípios com teatros e salas de espetáculo cresceu de 18,8% do total em 
2001 para 21,1% em 2009. As orquestras passaram a estar em presentes em 13,5% das 
cidades brasileiras, contra apenas 5,6% em 2001 e as salas de cinema estava em 9,1% das 
cidades em 2009, contra 7,5% em 2001. Mesmo reconhecendo a ampliação de espaços 
destinados ao exercício da cidadania cultural na última década, ainda são diminuídas as 
ações para despertar na população o hábito de frequentar museus e bibliotecas. 

Outro índice preocupante são os municípios que não possuem biblioteca. 
Segundo dados do Ministério da Cultura, esses totalizam em 420 prefeituras do 
País sem nenhuma biblioteca. No caso dos museus, o problema não é a falta dessas 
instituições – o Brasil tem a sexta maior rede de museus do mundo, 2.900 unidades 
– mas a baixa visitação por parte da população. A média em 2003 era de apenas 
22 mil visitantes, subindo para 27 mil em 2009, depois de ações empreendidas 
para tornar os museus brasileiros mais atraentes e representativos da diversidade 
cultural, étnica e social do País. Além de criar também uma política nacional de 
museus, o Ministério da Cultura estabeleceu uma política cultural para a área, por 
meio do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), e fez parceria com o Ministério do 
Turismo para integrar os museus aos roteiros turísticos. (MInC, 2013)

Como já sinalizado, o contextual atual está marcado por grandes transformações 
políticas, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas em uma escala mundial. E 
entre essas mudanças as novas tecnologias de comunicação e informação evoluíram 
muito rapidamente, adentrando com a mesma intensidade no cotidiano dos cidadãos, 
afetando profundamente as formas de produzir, disseminar e compartilhar a cultura 
nos diversos setores da sociedade.

O meio mais utilizado pelos brasileiros como forma de uso e consumo dos 
meios de comunicação de massa tem a televisão como o mais acessado. Segundo o 
IBGE, o crescimento dos aparelhos televisores nos domicílios inicia sua escalada em 
1994. Em 2000, 87,9% dos domicílios tinham um aparelho de rádio em casa, contra 
87,2% de televisores e 83,4% de geladeiras. Já pelo Censo de 2010, os aparelhos de 
TV estão presentes em 95,1% das residências, as geladeiras subiram para 93,7% e 
os rádios caíram para 81,4%.

Outro índice relevante é a quantidade de assinantes de TV paga no Brasil. 
Essa categoria aumentou em quase 2 milhões entre novembro de 2012 e novembro 
de 2013, um crescimento de 12,24% em 12 meses, de acordo com informações 
divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações. (ANATEL, 2014).

As duas maiores empresas que dominam esse mercado são a Net e SKy. 
Dentre os motivos apontados pelos consumidores está o fato de possuírem filhos 
e poderem oferecer maior qualidade e quantidade de programas televisivos aos 
pequenos cidadãos.
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O crescimento do número de assinantes de TV por Assinatura foi de 3,9% no 
terceiro trimestre de 2013. Comparado ao mesmo período de 2012 o crescimento 
chega a 14,4%, conforme gráfico abaixo:

Fonte: aNatEl, 2013.

CUlTURA MIDIáTICA E InFânCIA 

A criança já foi percebida como sujeito passivo cultural, com a não observância 
de suas necessidades, sonhos e desejos. Hoje, porém, vem sendo entendida como 
um sujeito de direitos, envolta num universo de simbolismos que constroem sua 
personalidade e inserção social. Sua criatividade, seu universo de sentidos e sua 
interação com o mundo estão relacionados com a cultura onde ela está inserida, 
cultura essa transformada e configurada com a influência das mídias.

Benedict (1935, p. 15) aponta que o ambiente cultural das crianças desde a mais 
tenra idade molda a sua experiência e a sua conduta. Nesse contexto, as interações 
sociais tecem papel fundamental na vida da criança, pois os costumes coletivos e 
suas vivências a identificam ao grupo que pertencem na contemporaneidade.

Alguns autores defendem que a infância está relacionada mais a um sentimento 
do que propriamente a faixa etária da criança. Para Cohn (2005, p. 21), a infância é 
uma “condição em que a criança se encontra”, a qual não existe desde sempre. Para a 
autora, o que entendemos hoje por infância foi sendo construído ao longo dos séculos.

Já Kuhlmann Jr (1998, p. 15), diferencia infância de criança. Para o autor, a 
infância estaria relacionada com a história da sociedade, da cultura e das práticas 
cotidianas. Já a história da criança, estaria voltada as relações das crianças entre 
si e com os adultos, com a cultura e com a sociedade. Sendo assim, afirma que ao 
considerar a infância como “condição das crianças, caberia perguntar como elas 
vivem ou viveram esse período, em diferentes tempos e lugares”.



160 Thaís Janaina Wenczenovicz, Maria Cristina Cereser Pezzella, Tality Vacari Rocha 

Ariès (1981), reconhecido historiador francês, identifica a ausência de um 
sentimento de infância até o final do século XVII. O autor afirma que instituída 
a escola, as crianças deixaram de misturar-se aos adultos, passando a viver uma 
espécie de “quarentena na escola”, e, a partir disso, a escola passa a substituir a 
forma de aprendizagem infantil.

Nesse contexto, dar condições para uma infância lúdica, trazendo à tona o 
sentimento e a brincadeira, onde o “faz-de-conta” traduz a inocência que a infância 
deve proporcionar, torna-se cada dia mais raro. Segundo, Oliveira (1996, p.76) a 
brincadeira de faz-de-conta, está intimamente ligada ao símbolo, uma vez que por 
meio dele, a criança representa ações, pessoas ou objetos, que trazem como temática 
para essa brincadeira o seu cotidiano, agregando a ela, assuntos fictícios, contos de 
fadas ou personagens de televisão.

A nova onda tecnológica iniciou uma revolução na infância, transformando a 
forma como as crianças veem o mundo. Seus símbolos e signos ficaram ainda mais 
complexos; isso porque a maneira de educar mudou.

Segundo Steinberg e Kincheloe (2004, p. 34) as crianças pós-modernas não 
estão acostumadas a pensar e agir como criancinhas que precisam de permissão do 
adulto para tal. Para os autores, os adultos perderam a autoridade que tinham por 
saberem coisas que as crianças não sabiam.

Se por um lado é comum a sociedade afirmar que as crianças estão mais precoces 
em virtude da tecnologia, essa tecnologia também colabora para o desenvolvimento 
da infância como apontam diversos estudos. Outra questão a ser refletida versa sobre 
o acesso e o controle ao uso das mídias. Postman (1999, p.94) afirma que a televisão 
destrói a linha divisória entre infância e a idade adulta tendo em vista três pontos: 
primeiro não requer treinamento para sua utilização; segundo, não faz exigências 
complexas à mente ou ao comportamento; e, terceiro, não segrega seu público.

Já Noam Chomski (2013) afirma que todos cidadãos que têm acesso tão somente 
as categorizadas como ‘mídias de massa’ são tratados como criança. A maioria da 
publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e 
entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o 
espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. Quanto mais se 
intente buscar enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. 
Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou 
menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, 
a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico como a de uma 
pessoa de 12 anos ou menos de idade.

Para Postman (1999, p. 94), estamos equipados biologicamente para 
interpretar imagens e ouvir a linguagem para contextualizá-las, nesse ambiente 
midiático que fornece a todos (adultos e crianças) a mesma informação, não há 
como reter quaisquer segredos. O autor afirma que “sem segredos, evidentemente, 
não pode haver uma coisa como infância”. Ainda, para ele, a ideia de infância liga-
se à questão de que entre adultos e crianças devem existir segredos, existindo pudor 
ao falar de certos assuntos. (POSTMAN, 1999, p. 94).
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Para que existam tais segredos, os pais precisam acompanhar o desenvolvimento 
dos filhos, monitorando e participando de suas vidas. A grande dificuldade na pós-
modernidade está no tempo, que parece reduzido devido à quantidade de informações 
que recebemos ao longo do dia. 

Steinberg e Kincheloe (2004, p. 35) afirmam que não podemos proteger nossas 
crianças do conhecimento do mundo que a hiper-realidade lhes torna acessível. [...] 
Temos que desenvolver a educação, a habilidade paterna e instituições sociais que 
direcionarão esta revolução cultural num caminho que ensine nossos filhos a ter 
senso do caos da informação na hiper-realidade.

De qualquer forma, não podemos ficar alheios às questões voltadas ao que 
a mídia traz a tona em relação ao consumo. Para Campos e Souza (2003, p. 14), 
“a cultura do consumo molda o campo social, construindo desde muito cedo, a 
experiência da criança, que vai se consolidando em atitudes centradas no consumo”.

Steinberg e Kincheloe (2004, p. 20) acrescentam que o poder de empresas 
como Disney, Mattel, Warner e McDonald’s pode ser grande, mas nunca é maior do 
que quando elas produzem prazer e os associam aos consumidores.

Para mensurar essa questão, temos a pesquisa Kiddos (2010) divulgada 
no MídiaKit da Revista Recreio (Editora Abril), onde analisa que as crianças 
determinam a compra de brinquedos (83%), roupas (70%) e alimentos (53%), 
segundo a percepção dos pais.

Nessa assertiva, também é importante citar os dados da pesquisa Sophia 
Mind (2011) do Grupo Bolsa de Mulher, realizada com mães de crianças de 1 a 
10 anos. A pesquisa aponta que segundo as mães entrevistadas, 86% das crianças 
brasileiras consomem aproximadamente 4 horas do seu tempo livre assistindo a 
algum programa de tv. Do total, 46% delas proíbem seus filhos de assistirem cenas 
que contenham sexo e violência, como reality shows e novelas. Porém, 19% das 
mães afirmam que os filhos podem assistir qualquer programação. Os DVDs são 
citados por 59% das mães como mídia mais assistida pelos filhos, seguida de tv 
a cabo (51%) e tv aberta (44%). Para 45% das mães os filhos só podem acessar a 
web com supervisão de um adulto, 12% estabelecem horários para esse acesso.

Ainda na pesquisa realizada pela Sophia Mind (2011), as mães preferem 
canais com menos propaganda, 24% afirmam que os comerciais no intervalo da 
programação influenciam negativamente as crianças, que normalmente após 
assistirem os comerciais pedem brinquedos (90%), jogos eletrônicos (77%), e 
biscoitos e iogurtes (51%).

O que os dados vêm alertar é que cada vez mais as crianças participam das 
decisões de compra estimuladas por conceitos formados devido ao grande tempo 
expostas às mídias. Outro aspecto relevante é que a mídia televisiva apresenta lugar 
de destaque na fala de pais, onde mesmo criticando seu papel na formação de valores, 
é frequente os adultos estabelecerem castigos proibindo a criança de assistir tv, 
conferindo, portanto, uma supervalorização a esse canal de entretenimento. Desse 
modo, “a manipulação veiculada pela mídia e pela cultura do consumo é sustentada 
pelas relações intersubjetivas no âmbito familiar”. (CAMPOS; SOUZA, 2003, p. 20).



162 Thaís Janaina Wenczenovicz, Maria Cristina Cereser Pezzella, Tality Vacari Rocha 

ConClUSão

Considerando os elementos analisados nesse estudo: Direitos Fundamentais, 
Cultura Midiática e Infância concluímos que as políticas culturais destinadas a 
infância e as crianças tendem a serem eficazes se concebidas como processos macro-
estruturantes (educativo-cultural) e que se consolidam como regimes processuais 
– quando se tornam políticas públicas eficientes, mantidas através de programas 
educativos permanentemente.

No aspecto acessibilidade e políticas públicas voltadas a infância sabe-se que 
a produção, a difusão e o consumo são melhor entendidos quando considerados 
em sua dependência mútua. Entretanto, o conceito de cultura atualmente está 
diretamente ligado ao consumo e mercantilização das atividades culturais. 

Sabemos que a construção de uma identidade cultural ‘brasileira’ encontra-
se num processo que, felizmente, não atingirá seu fim: está em constante 
ressignificação. A cultura é um testemunho da dinâmica dos indivíduos e das 
comunidades. A trama de culturas que enreda cotidianamente o Brasil registra e 
qualifica essas movimentações.

Cabe a sociedade civil organizada, aos legisladores, pensadores e gestores 
da cultura, fomentar políticas públicas e dar condições de participação coletiva a 
fins de possibilitar que “a política cultural definida pela ideia de cidadania cultural 
[...] se realize como direito de todos os cidadãos, direito a partir do qual a divisão 
social das classes, ou luta de classes, possa manifestar-se e ser trabalhada porque, 
no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se 
diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, recusam 
formas de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural” (CHAUÍ, 2006).
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RESUMo 

O objetivo do artigo é investigar os atuais caminhos da divulgação pública 
de informes sobre sustentabilidade por parte das empresas brasileiras listadas 
na BM&FBOVESPA. Parte-se da noção de sustentabilidade como elemento 
estruturante do Estado Constitucional, designado por três pilares em torno dos 
quais a empresa deve se engajar, com repercussão no redimensionamento de 
sua atuação para criação de valor compartilhado a todo um conjunto de partes 
interessadas. Tais questões levam ao reconhecimento da transparência como fator 
primordial para a consolidação de uma cultura voltada para a sustentabilidade, que 
inclua a disseminação pública das performances econômicas, sociais e ambientais 
das empresas. Percebeu-se que, no Brasil, não há obrigação legal de publicação 
de informes sobre sustentabilidade, mas a divulgação é recomendada às empresas 
pela BM&FBOVESPA, desde dezembro de 2011, através de um instrumento que 
caracteriza direito brando/flexível. Embora dados demonstrem crescente adesão 
voluntária, com aumento progressivo das publicações, conclui-se que a ausência 
de coercibilidade estatal mantém uma flexibilidade ao conteúdo normativo das 
recomendações, dificultando a consolidação da prática e tornando mais incerto o 
alcançar de um efetivo diálogo entre as empresas e a sociedade. Ao final, formula-se 
proposta de tratamento normativo da questão no sentido da criação e integração, ao 
ordenamento jurídico, de obrigação legal de divulgação dos relatórios.

PAlAVRAS-CHAVE

Sustentabilidade; empresa; relatórios sobre sustentabilidade.
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SoMMARIo In SInTESI
 
Il documento redazionale, indaga i percorsi attuali di comunicazione al 

pubblico delle relazioni sulla sostenibilità messe in atto da società brasiliane quotate 
nel mercato azionario BM&FBOVESPA. Partendo dal “concetto di sostenibilità”, 
quale elemento strutturale dello Stato Costituzionale, l’impresa deve impegnarsi, 
con un ridimensionamento del proprio operato, alla creazione di un “valore 
condivisibile” dall’insieme di tutti i soggetti interessati. Tali questioni riconoscono 
il concetto di “trasparenza” come “fattore chiave” per il consolidamento di una 
cultura orientata alla sostenibilità, che include la diffusione pubblica delle 
performance economiche, sociali e ambientali di tutte le imprese. Si nota inoltre 
che in Brasile, non vi è alcun obbligo giuridico in materia di pubblicazione delle 
relazioni sulla sostenibilità mentre dal dicembre 2011, la comunicazione è invece 
raccomandata per le aziende quotate presso la BM & FBOVESPA, attraverso uno 
strumento giuridico alquanto “morbido e flessibile”. Anche se i dati dimostrano 
l’aumento crescente dell’adesione volontaria e il progressivo aumento delle 
pubblicazioni, si può asserire che l’assenza di “coercitività Statale” mantiene la 
flessibilità al contenuto normativo delle stesse pubblicazioni, rendendo difficile il 
consolidamento della pratica e sempre più incerto il raggiungimento dell’effettivo 
dialogo tra “le imprese e la società”. In conclusione, la proposta è per un trattamento 
normativo orientato alla creazione e integrazione nel sistema giuridico dell’obbligo 
giuridico della divulgazione dei rapporti e relazioni informative.

PARolE CHIAVE

Sostenibilità; imprese e società; documenti e rapporti sulla sostenibilità.

InTRoDUção

Na quadra final do século XX, a sustentabilidade é alçada ao patamar 
de elemento estruturante do Estado Constitucional e, como tal, passa a ser o 
pano de fundo de debates que repercutem na compreensão da realidade social, 
econômica e jurídica. Não mais restrita ao aspecto ambiental ou ecológico, 
essa discussão atualmente engloba também outras perspectivas como a 
econômica e a social. Consequentemente, impõe desafios à governança dos 
atores públicos e privados, dos quais se passou a demandar maior compromisso 
com a responsabilidade socioambiental.

Foco central destas discussões parece ser a empresa3. Aplicadas as novas 
perspectivas e dimensões em torno da questão da sustentabilidade, esta encontra-
se diante da necessidade de ampliação de responsabilidades sociais e redefinição 
de papéis e missão na sociedade, que impõem uma visão mais ampla aos seus 

3 Não se utilizará a noção de empresa adotada pelo Código Civil de 2002, considerada restrita diante de sua visão 
poliédrica. Entende-se a empresa como instituição social e não como mera expressão de atividade econômica. 
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relacionamentos, no sentido da incorporação de considerações de ordem social e 
ambiental aos negócios e operações desenvolvidos. Neste sentido, discute-se se a 
demonstração do comportamento da empresa perante o seu conjunto de públicos e 
toda a sociedade engloba a necessidade, ou não, de divulgação pública de relatórios 
que evidenciem suas performances sociais e ambientais, assim como do impacto de 
suas atividades e eventuais medidas de prevenção.

Frente a este problema específico de pesquisa, o presente trabalho assume 
o objetivo de investigar a questão da divulgação pública das performances 
econômicas, sociais e ambientais do ator social empresa, os chamados relatórios de 
sustentabilidade. A metodologia utilizada, na primeira parte da pesquisa, constitui-se 
na análise da literatura sobre o tema da sustentabilidade e de suas repercussões no 
redimensionamento da atuação das empresas para a criação de valor compartilhado. 
Para o desenvolvimento da segunda parte da pesquisa, realizou-se um levantamento 
no plano legislativo em busca da identificação, no Brasil, da existência ou não de 
uma obrigação legal no sentido da divulgação de informes ou relatórios sobre 
sustentabilidade. Em seguida, realizou-se um levantamento do número de empresas 
que efetivamente publicam informes sobre sustentabilidade ou similar - restrita 
a pesquisa às empresas listadas na BM&FBOVESPA -, para demonstrar os atuais 
caminhos da prática em questão. Utilizou-se o método dedutivo-qualitativo para a 
construção do raciocínio que leva à proposta formulada ao final, em sede de conclusão.

A SUSTEnTABIlIDADE: Do ECoDESEnVolVIMEnTo 
A UMA PERSPECTIVA AMPlIADA, CoM IMPACTo nA 
REDEFInIção DoS PAPéIS DoS AToRES SoCIAIS

A ideia de sustentabilidade “ganha corpo e expressão política na adjetivação 
do termo desenvolvimento, fruto da percepção sobre uma crise ambiental global” 
(NASCIMENTO, 2012, p. 52). Ele surge na década de cinquenta do século passado, 
quando a humanidade começa a dar conta da existência de um risco comum 
decorrente de um processo de degradação ambiental. Desde então, passa a ser 
assunto dos mais discutidos no âmbito político e também acadêmico. 

Naquele tempo, a noção de sustentabilidade se encontrava ancorada somente ao 
indicador meio ambiente, o chamado ecodesenvolvimento4. À época, tal perspectiva, 
hoje considerada limitada, justificava-se diante dos impactos causados pelos 
estudos e conlusões do chamado Clube de Roma – no sentido do reconhecimento 
da necessidade de imposição de limites ao crescimento em função da já constatada 
degradação ambiental e escassez dos recursos ambientais -,5 e especialmente em 
face da preocupação com a realização de inúmeros testes nucleares entre os anos 

4 Sobre o ecodesenvolvimento, oportuno destacar a lição de Gilberto Montibeller Filho (1993, p. 133): “O econdesenvolvimento 
pressupõe, então, uma solidariedade sincrônica com a geração atual, na medida em que desloca a lógica da produção para 
a ótica das necessidades fundamentais da maioria da população; e uma solidariedade diacrônica, expressa na economia de 
recursos naturais e na perspectiva ecológica para garantir às gerações futuras as possibilidades de desenvolvimento”. 

5 Os trabalhos e conclusões do Clube de Roma ensejaram a publicação da obra Limits to growth. MEADOWS, D. H. et al. 
The limits to growth. New York: Universe Books, 1972.
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de 1945 e 1962, que culminaram em chuvas radioativas sobre os países nórdicos e 
acabaram por levar a Suécia, em 1968, a propor às Nações Unidas a realização de 
uma conferência a nível mundial, para discussões com vistas à redução da emissão 
dos elementos então compreendidos como responsáveis pelas chuvas ácidas 
(NASCIMENTO, 2012, p. 53).

Este encontro veio a ocorrer em 1972, em Estocolmo, a I Conferência Mundial 
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano (CNUMAH). O documento 
final da Conferência, a Declaração de Estocolmo, em seus Princípios, preceituava 
ao homem a “[...] solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para 
as gerações presentes e futuras”, reconhecendo simultaneamente que “nos países 
em desenvolvimento, a maioria dos problemas ambientais estão motivados pelo 
subdesenvolvimento” e que, neste sentido, “milhões de pessoas seguem vivendo 
muito abaixo dos níveis mínimos necessários para uma existência humana digna 
[...]”. Portanto, prescrevia que os “países em desenvolvimento devem dirigir seus 
esforços para o desenvolvimento, tendo presente suas prioridades e a necessidade 
de salvaguardar e melhorar o meio ambiente”. 

Com o tempo, a compreensão de sustentabilidade ancorada somente no 
indicador meio ambiente foi deslocada também para outros eixos mais abrangentes. 
Tal como destaca Maria Luiza Feitosa (2009, p. 33-34), a sustentabilidade não 
se baseia mais somente num sentido restrito ou ecológico, sendo que “o marco 
desta compreensão é o relatório da Comissão Mundial da ONU sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), de 1987, intitulado ‘Our Common 
Future’6. Já naquele momento, a ampliação de perspectivas em torno do conceito 
de desenvolvimento7 podia ser percebida mediante a vinculação do termo à ideia 
de satisfação de necessidades presentes sem comprometimento da garantia das 
mesmas possibilidades às gerações futuras, indicando também a perspectiva de um 
olhar intergeracional, aspecto da solidariedade que denota uma dimensão ética.

Após o Relatório Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável foi 
posto no centro dos debates internacionais especialmente por ocasião da chamada 
“Cúpula da Terra”, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, e reuniu um 
total de 178 nações. Ao seu final, foi editado um plano de ação global conhecido 
como Agenda 21, que traçava um programa comum em torno de alguns alicerces 
do desenvolvimento sustentável, “para atender equitativamente as necessidades, em 
termos de desenvolvimento e de ambiente, das gerações atuais e futuras”. 

Outro acontecimento marcante a nível mundial foi a Cúpula Mundial do 
Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, em Johanesburgo, onde restaram 

6 Também conhecido como ‘Relatório Brundtland’”, em homenagem à então primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 
Brundtland, responsável por presidir a Comissão, instalada em 1983.

7 Embora não sejam poucos os autores que reconhecem a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável como 
sinônimos, para Emanuela Cristina A. Lacerda, Alexandre Morais da Rosa e Gabriel Real Ferrer (2014, p. 1204) 
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são termos que não se confundem, embora a sustentabilidade venha 
ganhando espaço crescente nos discursos sobre o desenvolvimento. Segundo os autores (p. 1213-1214), somente ao 
assumir e substituir o paradigma até então predominante, do crescimento, o adjetio sustentável incorpora o objetivo de 
crescimento e pode passar a ser tratado como desenvolvimento sustentável.
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reafirmados compromissos assumidos com o desenvolvimento sustentável, inclusive 
a construção de uma sociedade global, humanitária, equitativa e solidária, através 
da ratificação de metas anteriormente assumidas para a proteção do meio ambiente 
e das metas estabelecidas na Agenda 21 (MARIANO, 2012, p. 29). Todos esses 
marcos históricos foram importantes para que a ideia de sustentabilidade passasse a 
ser composta por três indicadores: atividade econômica, meio ambiente e bem-estar 
da sociedade8. 

A partir dessa concepção expandida, a sustentabilidade passa a ser apontada 
como um “novo paradigma secular, do gênero daqueles que se sucederam na 
gênese e desenvolvimento do constitucionalismo”, como foram o humanismo, a 
questão social e a democracia social, respectivamente nos séculos XVIII, XIX, XX 
(CANOTILHO, 2010, p. 8). Este novo paradigma do direito – indutor de pautas 
axiológicas em diversos níveis-9, dotado de múltiplas faces10, impõe complexos 
desafios à governança pública e privada, com reflexos diretos na necessidade de 
redefinição de papeis dos atores sociais diante de um novo conjunto mais amplo de 
perspectivas e expectativas. 

EMPRESA, STAKEHolDERS E VAloR CoMPARTIlHADo

“Lucro e respeito à lei contam, mas são apenas parte da história”.
Ricardo Abramovay

Diante desta concepção expandida em torno da noção de sustentabilidade, 
tem sido ventilado que o mundo precisa de uma nova economia, vez que 
a maneira atual de organização de recursos, embora tenha favorecido uma 
crescente prosperidade material, não atende ao objetivo maior de contribuir 
para a ampliação de liberdades substativas dos seres humanos como um todo, 
assim como põe em cheque – destruição ou séria ameaça – nada menos do que 
16 dos 24 serviços prestados pelos ecossistemas (ABRAMOVAY, 2012, p. 15). 
Um dos grandes desafios dessa reflexão “é que formular objetivos para o sistema 
econômico que não dependam fundamentalmente de sua expansão permanente 
significa também formular metas para as firmas que alterem o sentido da ação 
empresarial e as medidas de sua eficiência” (ABRAMOVAY, 2012, p. 17) . Em 
outras palavras, a emergência desta nova economia traz a reboque a igualmente 

8 Há autores que referenciam outras dimensões, tal como Ignacy Sachs (1993), que aponta cinco: i) Sustentabilidade 
Social; ii) Sustentabilidade Econômica; iii) Sustentabilidade Ecológica; iv) Sustentabilidade Espacial; e iv) Sustentabilidade 
Cultural. Já Gabriel Real Ferrer, Maikon Cristiano Glasenapp e Paulo Márcio Cruz (2014, p. 1456), descrevem que a 
sustentabilidade pode ser entendida em dois sentidos – restrito e amplo -, sendo que neste último apresentaria seis 
dimensões: i) Ecológica; ii) Econômica; iii) Social; iv) Cultural; v) política-jurídica; e vi) Tecnológica. Neste artigo 
seguiremos trabalhando com o conceito tridimensional, devido à crença de que cada um dos três elementos pode 
englobar	outros,	sem	necessidade	de	ampliação	desta	configuração.

9 No mesmo artigo referenciado na nota acima, Gabriel Real Ferrer, Maikon Cristiano Glasenapp e Paulo Márcio Cruz 
(2014) apontam corretamente a sustentabilidade como um novo paradigma para o direito. 

10 A sustentabilidade, fenômeno de muitas faces, foi assim acertadamente tratada na obra “A Sustentabilidade Ambiental 
em suas Múltiplas Faces” (FLORES, 2012). Algumas das múltiplas faces da sustentabilidade foram discutidas em 
inúmeros capítulos que tangenciam a governança de atores públicos e privados.
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necessária redefinição dos papeis dos agentes sociais, dentre os quais as empresas, 
no sentido da adoção dos chamados comportamentos sustentáveis, orientados para 
a harmonização entre aspectos econômicos, sociais e ambientais11, e não apenas 
pelo escopo de lucro no curto prazo. Neste sentido, opera-se a inclusão dos atores 
privados na busca do desenvolvimento sustentável.

De fato, dada a sua presença - muitas vezes global -, poder econômico e 
mobilidade, incluir as empresas enquanto agentes promotores do desenvolvimento 
sustentável constitui caminho natural e inexorável (PINHEIRO, 2012, p. 25). No 
caso específico da empresa, trata-se de uma visão mais ampla dos relacionamentos 
empresariais, no sentido da incorporação de considerações de ordem social e 
ambiental aos negócios e operações desenvolvidos, com a ética ocupando posição 
central nas decisões e estratégias. Os referidos alicerces indicam que a missão da 
empresa deve aliar engajamento ecológico, econômico e social, que considere não 
apenas o sentido de sua existência, sua razão de ser e sua legitimidade, mas também 
sua finalidade (LAVILLE, 2009, p. 160).

A empresa desempenha um papel central na sociedade, com suas decisões 
impactando a vida das pessoas, das famílias, dos ecossistemas e de países inteiros 
(MACKEY; SISODIA, p. 283). É natural, portanto, que lhe seja dirigida um 
conjunto de expectativas, em função de sua capacidade de contribuir positiva ou 
negativamente para o desenvolvimento sustentável. Embora atualmente venha se 
consolidando a ideia de que tais expectativas não podem ser ignoradas, por muito 
tempo, o foco excessivo na maximização de resultados econômicos de curto prazo 
aos shareholders (sócios / acionistas) acabou por gerar um contexto de crise no 
relacionamento das empresas com a sociedade. Esta concepção, segundo relata Ana 
Bárbara Teixeira (2010, p. 226), acorrentou o referido instituto à crise epistemológica 
do modelo de desenvolvimento utilizado no século XX, então pautado em 
crescimento econômico apenas quantitativo e acumulativo. Segundo a autora, 
o modelo em questão decorreu da dissociação entre a humanidade (sociedade), 
suas organizações e o meio ambiente e acarretou reflexos no desalinhamento entre 
os interesses da sociedade e os de suas instituições, especialmente o Estado e as 
empresas (estas focadas somente em resultados econômicos de curto prazo). 

 Diante daquele cenário, passou-se a sustentar a necessidade de harmonização 
dos interesses particulares com compromissos sociais, em face da consolidação da 

11 Uma ação que, no âmbito brasileiro, pode ser apontada como contrária à ideia em questão é a formulação, por 
determinadas empresas, das chamadas “listas sujas” de empregados. Em alguns casos, reveladores de um agir 
dissociado da mesma, dados constantes de informações processuais sobre reclamações trabalhistas ajuizadas são 
divulgados e levam outros empregadores a dispensar ou não admitir empregados que tenham recorrido ao Judiciário com 
demandas sobre eventuais direitos trabalhistas. Exemplo paradigmático foi o da Companhia Vale. Por ter criado uma “lista 
suja” com nomes e informações sobre empregados que ajuizaram reclamações trabalhistas contra ela, foi condenada 
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no importante de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), a serem 
revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, após ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. A 
empresa foi condenada pela 12ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, decisão que foi mantida pelo Tribunal local e também 
pela Quinta Turma do TST (Recurso de Revista nº 103600-95.2006.5.17.0012). A reiterada prática das “listas sujas” 
levou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho a editar a Resolução nº 139, de 24 de junho de 2014, que dispõe sobre 
medidas	a	serem	adotadas	pelos	Tribunais	Regionais	do	Trabalho	com	a	finalidade	de	impedir	ou	dificultar	a	busca	de	
nomes de empregados para a composição das referidas listas. 
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ideia de que as empresas não desenvolvem suas atividades num vácuo social, mas 
sim diante de questões fundamentais como expectativas, valores, matrizes sociais e 
processos comunicacionais mais amplos com a sociedade. Nesta esteira, tal como 
descrevem Amartya Sen e Bernardo Kliksberg (2010, p. 362-364), as ideias acerca 
do papel a ser desempenhado pelas empresas privadas na sociedade contemporânea 
se modificaram aceleradamente nos últimos anos, passando de uma visão que 
defendia a geração de lucro para seus proprietários – somente a quem deveriam 
prestar contas – como a sua única responsabilidade, a uma perspectiva que vai muito 
além, promovendo uma ruptura paradigmática em relação às concepções anteriores, 
no sentido de considerá-las com alta responsabilidade social12. Neste sentido, fala-
se na necessidade de ampliar responsabilidades sociais e redefinir o papel e missão 
das empresas na sociedade (ARNOLDI; MICHELAN, 2000, p. 159).

O advento do conceito de stakeholders13 foi fundamental para o surgimento 
de uma nova visão para a atuação das empresas. Em tradução não literal, o 
termo tem sido usado para definir um conjunto de “partes interessadas” direta ou 
indiretamente afetadas pelas atividades econômicas exercidas pela empresa, tais 
como: empregados, consumidores, comunidade, meio ambiente, entre outros. Tal 
visão é pautada no entendimento de que as empresas devem criar o maior valor 
possível para todas as “partes interessadas”. Conforme ensina Freeman (2010, p. 24-
26), contesta-se a premissa de que a maximização de lucros para sócios e acionistas 
seria a sua única finalidade, passando-se à noção de que as empresas devem criar o 
maior valor possível para todo esse conjunto mais ampliado. 

A ampliação e desenvolvimento de estudos sobre a teoria dos stakeholders 
fez com que se passasse a constestar a doutrina de criação de valor somente para 
os shareholders ou stockholders (sócios/acionistas) - que vê a empresa como um 
instrumento cujo único propósito é a perseguição de resultados econômicos, movida 
por interesses exclusivos de agentes racionais que maximizam utilidades -, que 
assim passa a ser considerada como um mito (STOUT, 2012). 

Floresce, a partir daí, a noção de criação de valor compartilhado (PORTER; 
KRAMER, 2011): a ação das empresas não pode ser voltada somente para 
o desempenho econômico-financeiro, especialmente o de curto prazo. Deve 
contemplar também os direitos de todas as partes interessadas, uma redefinição 
de suas finalidades que permita uma maior contribuição para a realização do 
desenvolvimento e para a sustentabilidade. A empresa, desse modo, trata-se de 
“mucho mas que una entidad simplesmente económica, transformada en una 
instituición con gran peso a nivel social” (ANDRÉS; PIMENTEL, 2005, p. 37).

12 Importante ressaltar que a questão da responsabilidade social se encontra relacionada à ideia de “integração voluntária de 
preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interação com a comunidade” 
(TOMASEVICIUS FILHO, 2003, p. 46), diferenciando-se da noção de função social. 

13 O conceito de stakeholders foi abordado no artigo Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate 
Governance, publicado em 1983 pela California Management Review. Segundo os autores, o próprio R. Edward Freeman, 
em coautoria com David L. Reed, o termo fora veiculado antes, em 1963, em memorando interno da Standford Research 
Institute, como referência a “aqueles grupos sem cujo apoio a organização não existiria”.
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EMPRESA, SUSTEnTABIlIDADE E TRAnSPARÊnCIA

Desse contexto de mudanças relacionadas às noções de acomodação de 
interesses particulares e compromissos sociais, emergem imperativos como a 
transparência, ou seja, “a ideia de que a empresa não apenas se compromete, 
mas também aceita prestar contas quanto à maneira pela qual honra seus 
compromissos” (LAVILLE, 2009, p. 27-28). Neste sentido, a demonstração do 
comportamento da empresa perante o seu conjunto de públicos e toda a sociedade 
engloba a necessidade de divulgação pública de relatórios que evidenciem suas 
performances sociais e ambientais, assim como do impacto de suas atividades 
e eventuais medidas de prevenção. Em outras palavras, os seus informes ou 
relatórios sobre sustentabilidade, documentos demonstrativos de um conjunto 
de práticas empresariais, que divulgam publicamente o desempenho econômico, 
ambiental e social do relator.

Em nível mundial, a “Global Reporting Initiative” (GRI) é uma organização 
internacional que promove uma série de diretrizes e parâmetros para a elaboração 
de relatórios sobre sustentabilidade, estabelecendo princípios e indicadores para 
a medição e comunicação do comportamento e desempenho das organizações. 
Atualmente, a estrutura da GRI é utilizada por organizações do mundo inteiro 
como referencial para a elaboração dos informes sobre sustentabilidade. Quanto 
ao conteúdo dos relatórios, são evidenciados, além do desempenho econômico, 
ambiental e social, questões como práticas trabalhistas e trabalho decente, direitos 
humanos, sociedade (enfocam os impactos que as organizações geram nas 
comunidades em que atuam e como os riscos de sua interação com outras instituições 
são geridos e mediados) e responsabilidade pelo produto14. 

No âmbito das Nações Unidas, há também grande preocupação com a 
incorporação da ideia de um agir sustentável à atuação das empresas, que engloba a 
questão da apresentação de informes sobre sustentabilidade e também a necessidade 
de confecção de modelos de boas práticas. Neste sentido, vale transcrever trecho 
do documento final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, em seu Parágrafo 4715:

Reconocemos la importancia de la presentácion de informes sobre 
sostenibilidad y alentamos a las empresas, especialmente a las que contizan 
em bolsa y a las grandes empresas, a que, ségun proceda, consideren la 
possibilidad de incorporar información sobre sostenibilidad a su ciclo de 
presentación de informes. Alentamos a la industria, los gobiernos interesados 
y las partes interesadas pertinentes a que, con el apoyo del sistema de las 
Naciones Unidas, ségun proceda, confeccionen modelos de mejores prácticas 
y faciliten la adopción de medidas en favor de la incorporación de informes 

14 Disponível em: <http://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Brazil-Portuguese-G3-Reporting-Guidelines.pdf>. Acesso 
em: 23 jul. 2014.

15  Texto	integral	do	documento	final	da	Conferência	disponível	em:	<http://www.daccess-dds-	ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N11/476/13/PDF/N1147613.pdf?OpenElement>. Acesso em: 12 jul. 2014. 
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sobre sostenibilidad, teniendo em cuenta las experienciais de los marcos ya 
existentes y prestando especial atención a las necesidades de los países en 
desarollo, incluso en materia de creación de capacidad. 

No mesmo documento (parágrafo 13), a instituição reconhece também 
participação central da iniciativa privada e das empresas no desenvolvimento 
sustentável, que “solo se puede lograr forjando una alianza amplia entre las 
personas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, trabajando juntos a 
fin de lograr el futuro que queremos para las generaciones presentes y futuras”.16 
De acordo com esta concepção, a empresa é entendida como um ator social 
indispensável à realização do desenvolvimento com sustentabilidade.

Na Europa, uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, número de 
referência COM (2013) 207, engloba uma proposta no sentido de obrigar grandes 
empresas a divulgarem informações não financeiras relevantes. A partir de duas 
resoluções do Parlamento Europeu, intituladas “Responsabilidade social das 
empresas: comportamento responsável e transparente das empresas e crescimento 
sustentável” e “Responsabilidade social das empresas: promoção dos interesses 
da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva”, reconheceu-se a 
necessidade de melhorar a transparência da informação social e ambiental, elemento 
considerado indispensável para a responsabilidade social das empresas17. Deve-se 
registrar, contudo, que a proposta ainda se encontra em tramitação, não constituindo 
obrigação legal.

InFoRMES SoBRE SUSTEnTABIlIDADE no BRASIl

Em que pese a necessidade de consolidação de um sistema capaz de 
acomodar atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade, em 
âmbito nacional não há uma obrigação legal no sentido da divulgação de informes 
ou relatórios sobre sustentabilidade18. Por outro lado, existe uma recomendação da 
BMFBOVESPA - instituição administradora do mercado de valores mobiliários 
brasileiro - neste sentido. 

Isto significa que, no Brasil, a publicação de informes sobre sustentabilidade 
se caracteriza eminentemente como direito não prescritivo, ou seja, recomendação 
proveniente de mecanismos de soft law, também conhecidos como soft norm ou 
droit doux. Deve-se ressaltar que tais recomendações não constituem norma jurídica, 
os referidos textos não estabelecem obrigações de direito positivo e dispositivos 
não são cogentes19. Conforme destaca Jacques Chevalier (2009, p.166-169), estes 
instrumentos “indicam os ‘objetivos’ que seria desejável atingir, fixam ‘diretivas’ 

16 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADAS. Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento Sustentável. 
Parágrafo 13. Disponível em: <http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/13/PDF/N1147613.pdf?

 OpenElement>. Acesso em: 12 jul. 2014.
17 Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2013/0207/

COM_COM(2013)0207_PT.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2014.
18	 A	obrigação	legal	diz	respeito	somente	à	elaboração	e	divulgação	de	demonstrações	financeiras	consolidadas.
19 Na França, a divulgação de informes sobre sustentabilidade constitui obrigação legal, ou seja, hard law.
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que seria oportuno de seguir, formulam ‘recomendações que seria bom de respeitar”, 
com a sua aplicação dependendo não do elemento da coercibilidade mas sim da 
adesão voluntária dos destinatários, consistindo assim num “direito brando” - soft 
law -, que põe em segundo plano a noção de comando e assim representa concepção 
mais flexível da normatividade jurídica.

A recomendação se restringe às sociedades anônimas de capital aberto 
listadas na BMFBOVESPA, ou seja, aquelas companhias com valores mobiliários 
negociados no mercado de capitais. A sociedade anônima é considerada uma das 
instituições fundamentais da economia de mercado, pela quantidade de interesses 
– gerais e particulares – que precisa proteger e compor (PEDREIRA, 2002, p. 
7-8). Portanto, deve estar apoiada na noção de transparência, concentrando-se 
em desenvolver com seus vários públicos um diálogo transparente e honesto 
(LAVILLE, 2009, p. 28-29).

A primeira iniciativa formal no sentido da divulgação pública de informes se 
operou através do comunicado externo 017 2011-DP, de 23 de dezembro de 2011, 
pelo qual a BM&FBOVESPA propôs para as sociedades por ações listadas a adoção 
do modelo relate ou explique, para relatórios de sustentabilidade ou similares. O 
documento apontava para uma recomendação no sentido de que as sociedades 
anônimas indicassem, a partir de 2012, se publicavam algum tipo de relatório 
sobre sustentabilidade ou similar, e que divulgassem onde o mesmo se encontrava 
disponível e, ainda, caso não o fizessem, explicassem o motivo. 

oS ATUAIS CAMInHoS DA DIVUlGAção PÚBlICA 
DE InFoRMES SoBRE SUSTEnTABIlIDADE

A coerência e compatibilidade entre discurso e práticas empresariais 
encontram nos relatórios sobre sustentabilidade um efetivo instrumento. Trata-se de 
um importante mecanismo para comunicar os impactos da atividade desempenhada, 
permitindo a avaliação dos efeitos positivos ou negativos dos comportamentos de 
cada relator em relação aos aspectos da sustentabilidade.

Entre outras questões, o conteúdo dos relatórios pode identificar características 
como: i) políticas de pessoal que respeitem os direitos dos colaboradores das 
empresas e que favoreçam o seu desenvolvimento enquanto seres humanos, através 
do oferecimento de condições dignas de trabalho e remuneração, possibilidades 
de progresso na carreira e programas de capacitação para treinamento contínuo; 
ii) transparência e boa governança, garantindo em âmbito interno, aos acionistas, 
especialmente os minoritários, possibilidade de participação ativa nos rumos dos 
negócios, com instâncias diretivas que lutem para abolir/amenizar os conflitos 
de interesses societários; iii) jogo limpo e transparente com os consumidores de 
produtos e serviços, com oferta de produtos e serviços de boa qualidade e com 
preços razoáveis; iv) políticas de proteção ao meio ambiente e engajamento na 
agenda mundial diante deste campo, contribuindo a nível local, regional, nacional 
ou mesmo internacional.
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Após o comunicado externo 017 2011-DP, pelo qual a BM&FBOVESPA 
propôs para as sociedades por ações listadas a adoção do modelo relate ou explique, 
a instituição administradora do mercado de capitais brasileiro passou a acompanhar 
a adesão das empresas à política de divulgação pública de informações. Os dados 
constantes do portal da BM&FBOVESPA demonstram evolução do número de 
empresas que efetivamente publicaram informes sobre sustentabilidade ou similar. 
As parciais atuais, medidas a partir da expedição do comunicado externo (dezembro 
de 2011), indicam 96 (noventa e seis) publicações em junho de 2012, 157 (cento 
e cinquenta e sete) em junho de 2013 e 162 (cento e sessenta e duas) em junho de 
2014; houve também evolução no número de empresas que não publicaram, mas se 
manifestaram, sendo 107 (cento e sete) em junho de 2012, 136 (cento e trinta e seis) 
em junho de 2013 e 149 (cento e quarenta e nova) em junho de 2014. 

A figura 1, abaixo, retrata a evolução dos percentuais de empresas que 
publicaram relatório ou similar e também das que não publicaram por algum motivo, 
mas se manifestaram a respeito.

Percebe-se que, embora não se trate de obrigação legal, porque desprovida de 
dimensão coercitiva estatal, a adesão voluntária ao modelo relate ou explique, para 
relatórios de sustentabilidade ou similares, tem crescido percentualmente no que 
tange à publicação e também no que diz respeito à apresentação de satisfações acerca 
das razões da não publicação. Dentre as 149 (cento e quarenta e nove) empresas que 
não publicaram, mas se manifestaram a respeito: 33 (trinta e três) divulgam somente 
ações na área; 27 (vinte e sete) não veem necessidade na divulgação ou não têm 
a mesma como prioridade; 23 (vinte e três) estão analisando a possibilidade de 
divulgação; 17 (dezessete) não apresentaram justificativa; 17 (dezessete) afirmaram 



176 Vinicius Figueiredo Chaves, Nilton César Flores

que seus relatórios se encontram em fase de elaboração; 12 (doze) esclareceram 
que não divulgam ou em função da natureza de suas operações ou em função do 
momento vivido; 10 (dez) estão se estruturando para publicar; 9 (nove) alegaram um 
entendimento errado sobre o relatório; 1 (uma) afirmou ter o relatório contemplado 
pelo de sua holding.

Não obstante ao aumento de adesões volunatárias, a ausência de coercibilidade 
estatal mantém uma flexibilidade ao conteúdo normativo das recomendações, 
tornando mais incerto o alcançar de um efetivo diálogo entre as empresas 
e a sociedade, na medida em que sua aplicação não depende da submissão dos 
destinatários, mas sim de sua adesão. Ao que parece, esta não é a melhor e mais 
indicada opção para o tratamento normativo da questão. 

As novas perspectivas e exigências em torno da adequação do agir empresarial 
à sustentabilidade impõem a participação efetiva do direito – de um direito 
prescritivo e não de um direito brando, flexível - no sentido da criação e integração, 
ao ordenamento jurídico, de conteúdos legais prescritivos alinhados ao desenho de 
um futuro que se espera melhor, para o qual as empresas são parte tanto do caminho 
quanto do resultado final. 

De fato, a aposta é no papel transformador do direito, e também das ampresas, 
para a harmonização de interesses particulares dos titulares do exercício da atividade 
econômica com compromissos sociais atrelados à sustentabilidade. Esta concepção 
do direito, mais prescritivo, menos flexível ou brando, aposta na premissa de que 
determinadas questões, como a divulgação públicas das performances econômicas, 
sociais e ambientais das empresas, por sua importância, devem ser observadas mais 
do ponto de vista daquilo que é correto fazer – e, consequentemente, de se exigir 
coercitivamente -, e menos sob o enfoque dos custos para a sua realização. 

ConClUSão

Com a presente pesquisa, foi possível reconhecer a sustentabilidade como 
elemento estruturante do Estado Constitucional, um novo paradigma do direito 
indutor de pautas axiológicas em diversos níveis. Tal fenômeno, de múltiplas faces, 
conduz à necessidade de melhora e ajuste contínuos das práticas dos diversos 
atores sociais, públicos e privados. Deve repercutir, também, na ação da empresa, 
entendida não como mera expressão de uma atividade econômica, mas sim como 
ator social diretamente vinculado à responsabilidade de acomodação de interesses 
particulares com compromissos sociais.

A sustentabilidade empresarial se encontra associada à ideia de criação e 
preservação de valor compartilhado a um conjunto de partes interessadas, no 
curto, médio e longo prazos, o que envolve aspectos econômicos, ambientais e 
sociais. Neste sentido, a transparência assume a condição de imperativo e demanda 
às empresas a divulgação pública de suas performances econômicas, sociais e 
ambientais, por intermédio dos chamados relatórios sobre sustentabilidade. 
Através destes documentos é possível avaliar a coerência e compatibilidade entre 
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discurso e práticas empresariais, incoporarndo-se à empresa a ideia de criação e 
preservação de valor compartilhado entre todos os seus stakeholders, com foco 
na sustentabilidade.

Quanto ao problema de pesquisa indicado na introdução, que envolve a 
necessidade, ou não, de divulgação pública de relatórios que evidenciem suas 
performances sociais e ambientais, assim como do impacto de suas atividades 
e eventuais medidas de prevenção, conclui-se que o seu tratamento normativo 
constitui opção política, variando nos ordenamentos jurídicos. No caso específico 
do Brasil, não existe obrigação legal de divulgação de tais informes, mas há uma 
recomendação da BM&FBOVESPA dirigida às sociedades anônimas listadas, o 
documento conhecido como relate ou explique. 

Embora os dados consolidados, referentes às análises dos resultados dos 
períodos desde a implantação da iniciativa até junho/12, junho 13/ e junho/14, 
indiquem evolução na adesão voluntária, demonstrando relativa eficácia desse 
instrumento de soft law, entende-se como oportuna e adequada a criação de conteúdo 
legal específico prescritivo, vinculante e cogente. Transformar a recomendação em 
obrigação legal constante de lei formal estatal, prescrição a qual os destinatários 
serão obrigados a obedecer, assegurando assim uma certeza maior quanto ao 
enquadramento normativo de tão relevante questão. 

Medidas como a que ora se propõe já são adotadas em outros países, como 
no caso da França. Na União Europeia, encontra-se em tramitação uma diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho, a qual engloba uma proposta no sentido 
de obrigar grandes empresas a divulgarem informações não financeiras relevantes, 
diante de duas resoluções associadas à noção de responsabilidade social. 
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Gestão de unidades prisionais com gangues: 
a experiência do Rio de Janeiro

Management of prisons with gangs:
the experience of Rio de Janeiro

Cesar Caldeira1

__________________________________________________________________

RESUMo

Este trabalho é sobre as práticas de controle sobre gangues prisionais. A 
hipótese principal do trabalho é que a “razão governativa” – a maneira efetiva de 
tomada de decisões no cotidiano prisional onde estão localizadas as “facções 
criminosas” – responde às demandas de poder dessas organizações. Esses “sujeitos 
coletivos” buscam controlar a massa carcerária a partir de suas regras, que podem ser 
rapidamente aplicadas. De fato, essas organizações vigiam e punem dentro e fora das 
prisões na medida que dispõem de uma “rede social”. No Rio de Janeiro existem três 
organizações principais, sendo o CV a mais antiga e poderosa. Apesar da política de 
segurança pública do governo Sérgio Cabral ter pressionado o CV com a instalação 
de UPPs em áreas que estavam sob seu controle, ocorreram reações violentas em 
2013 e 2014. Estatísticas oficiais mostram que superlotado espaço carcerário continua 
a ser distribuído por “comandos”. Argumentarei que não existe - até o momento - 
experimento bem-sucedido de desmantelá-las. Ou, ao menos, evitar que comandem 
ações ilícitas de dentro e fora dos presídios. Esta pesquisa tem o apoio FAPERJ.

PAlAVRAS-CHAVE 

Superlotação prisional; Facções criminosas; Estado do Rio de Janeiro; Política 
penitenciária.

ABSTRACT

This paper discusses pratices of prisonal control over prisional guangues.
Thr main hypothesis is that a “governative reason” – the effective decision 
making processes in the daily prisonal routine where the gangs are – responds 
to the power demands of those organizations. Those “collective subjects” try to 

1 Prof. Dr. Associado II da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). Professor do Mestrado Direito e Políticas Públicas. Mestre pela Yale Law School (EUA). Doutor em Direito pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
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control the mass of prisoners based on imposed rules, that can be swiftly applied. 
In fact, those organizations maintain under surveillance the mass of prisoners and 
are able to punish them inside and outside the prisonal units because they have a 
“social network” at their disposal. In Rio de Janeiro there are three main criminal 
organizations: the Red Command (CV) is the most old and powerful. Although the 
public safety policy of Governor Sergio Cabral has pressured the 

CV with the creation of UPPs in areas that were under its control, violent 
reactions ocorred in 2013 and 2014. Official statistics give evidence that the 
overcrowded prison system continues to be divided among the “commandos”. I 
will argue that there is not yet a successful experiment to dismantle those prison 
gangues. Or, at least, to prevent them from ordering illegal actions within or outside 
the prisons. This research had the support of FAPERJ. 

KEy woRDS 

Prison overcrowding; Criminal Organizations; State of Rio de Janeiro; 
Prison policies.

InTRoDUção

Este trabalho aborda os problemas relacionados à gestão prisional de unidades 
prisionais masculinas superlotadas e que tem o seu espaço dividido no Estado do 
Rio entre gangues prisionais.

 No Rio de Janeiro, foi criada dentro das prisões uma organização de criminosos 
– o Comando Vermelho (CV) – que como “sujeito coletivo”2 gerou novos desafios 
à gestão da custódia de presos e à política de segurança pública. Em resposta a esse 
desafio vieram o Regime de Detenção Diferenciado (RDD) previsto na lei 10.792 de 
1º de dezembro de 2003, a criação de penitenciárias de segurança máxima estaduais 
e federais, além de um rápido crescimento do encarceramento no Estado. Estas 
iniciativas não resultaram na contenção do CV. 

As análises acadêmicas, policiais e as informações divulgadas na mídia 
mostram que o CV é em 2014 a principal organização no Estado do Rio de Janeiro. 
As estatísticas da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de 
Janeiro (SEAP) mostram que em 11 de agosto de 2014 o CV ocupa 13 unidades do 
sistema prisional, duas a mais que em agosto de 2013. O seu efetivo real aumentou 
de 13.964 para 15.105 presos. Ou seja, existem após um ano 1.141 encarcerados a 
mais identificados com a facção. Apenas em duas unidades não ocorre excesso de 
presos. Nas outras onze unidades a superlotação alcança 4.916 pessoas.

Um caso concreto esclarece o foco central da investigação proposta. Uma 
megaoperação policial com 280 policiais civis, acompanhada por helicóptero, 

2 “Sujeitos coletivos” são pessoas organizadas – em associações, sindicatos, redes legais ou não – que possuem 
identidades, expectativas estáveis e demandas partilhadas. Esses atores coletivos são importantes à medida que 
controlam variados recursos capazes de serem mobilizados na disputa pelo poder institucional ou social. 
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prendeu 18 pessoas, indiciadas por de venda de drogas em Magé, na madrugada 
do dia 30 de agosto de 2014. Segundo o delegado titular da 65ª DP a investigação 
começou em outubro de 2013 e constatou-se que a organização era altamente 
hierarquizada e movimentavam mais de R$ 1, 2 milhões por ano. Além da venda de 
drogas, a organização foi indiciada por 6 homicídios, corrupção de menores, lavagem 
de dinheiro, roubos de carros e assaltos a pedestres.. O grupo mantinha 8 contas 
bancárias. Parte desse grupo era responsável pela distribuição de cestas básicas na 
comunidade da Lagoa, em Magé. O chefe da organização criminosa, preso desde 
junho de 2013, comandava as ações de dentro do Presídio Vicente Piragibe, onde 
estão presos do CV em regime semiaberto e tem um excesso de presos de 92% em 
relação à capacidade efetiva da unidade, o que os leva a perambularem pelo espaço 
aberto. O chefe do grupo, conhecido como Ci, foi flagrado em escutas telefônicas 
autorizadas pela Justiça quando ordenava ações referentes à tráfico de drogas e até 
homicídios. A Justiça autorizou transferência de Ci para a Penitenciária Laércio da 
Costa Pelegrino (Bangu I) onde está em cela individual com aplicação do RDD. A 
SEAP abriu sindicância para apurar como o traficante chefiava a organização atrás 
das grades. Já a Polícia Civil pediu a transferência de Ci para um presídio federal.3

Hoje a permanente mobilização e atuação de violadores da lei – no tráfico e 
drogas e armas, por exemplo – de dentro para fora das prisões transformou-se num 
grave problema que pode ser expresso da maneira seguinte. Por que não existem 
políticas penitenciárias articuladas com iniciativas de segurança pública eficazes 
para desmantelar organizações, como o CV, que atuam dentro e fora das prisões?

Uma resposta é encontrada no Plano Diretor para Construção de Novas 
Unidades Prisionais do Estado do Rio de Janeiro: Enquanto não for encontrado 
outro mecanismo, a alocação de detentos continuará obedecendo ao critério da 
distribuição em facções, pois este é considerado um problema social e é objeto de 
estudo da SEAP para modificá-lo (SEAP, 2008, p.7).4

Esta pergunta pode sugerir uma agenda de pesquisa, de discussões 
acadêmicas e políticas que parecem desbordar o tema da violência institucional. 
Porém, a violência ilegal que foi e continua a ser usada para conter a massa de 
encarcerados custodiada por agentes penitenciários insuficientes que atuam em 
condições de trabalho inadequadas está na origem de práticas institucionais e 
disciplinares existentes.5

3 “Esses criminosos utilizavam muitos menores, porque era uma forma de manter sempre ativo o movimento. Como são 
menores de idade. Eles passam pouco tempo presos e, ao sair voltam a praticar os crimes.” (Borges e Moura , 2014, p.8)

4 É louvável a iniciativa do Secretário da SEAP Cesar Rubens Monteiro de Carvalho em ter encomendado um Plano Diretor 
de qualidade técnica para antecipar-se com a construção de novas unidades prisionais à entrada no sistema prisional 
de presos que estavam em Delegacias Policiais. Porém, este Plano Diretor não foi implementado apesar de ter sido 
ratificado	como	“alinhado	com	a	visão	estratégica”	da	SEAP.

5 Exemplo dramático está na tentativa de resgatar onze presos do Comando Vermelho na noite do dia 12 de junho de 2013 
na movimentada BR 101, em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A viatura do SOE que não é blindada, poderia 
transportar até oito presos e não possuía a necessária escolta, foi barrada por um caminhão cercada por vinte bandidos 
pesadamente armados. Havia dois agentes em serviço e um terceiro – Antonio Ferreira – que foi ajudá-los devido à falta 
de apoio. Houve troca de tiros e a arma do agente Ferreira falhou. Foi morto na troca de tiros. Um detento foi ferido. O 
resgate	do	chefe	do	tráfico	de	drogas	de	Itaboraí	–	conhecido	como	Dodô	–	foi	evitado	nessa	ação	planejada.	Disponível	
em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/tiroteio-em-tentativa-de-resgate-de-presos-deixa-um-morto-no-rj.
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Em trabalhos anteriores sobre o sistema penitenciário do Estado do Rio de 
Janeiro, baseadas em inspeções de unidades, adotei uma abordagem metodológica 
que focaliza a “racionalidade governamental”: as maneiras de pensar e os estilos 
de raciocínio concretizados em uma série especificam de práticas, inclusive ilegais.

A hipótese principal dos trabalhos publicados é que a “razão governativa” – a 
maneira efetiva da tomada de decisões no cotidiano prisional de unidades em que 
estão localizadas as “facções criminosas”6 fluminenses – responde às demandas 
de poder dessas organizações. Esses “sujeitos coletivos” buscam gerir a massa 
carcerária a partir de suas regras que são efetiva e rapidamente empregadas, se for 
o caso, pela aplicação da pena de morte ao transgressor. É indispensável frisar que 
essas organizações criminosas vigiam e punem dentro e fora das prisões na medida 
em que dispõem de uma “rede social” 7. 

No Estado do Rio de Janeiro existem três organizações principais, sendo o 
Comando Vermelho a mais antiga e poderosa. Aliás, o perfil do Primeiro Comando 
da Capital (PCC) de origem paulista é marcado pela experiência do CV e existem 
vínculos de parceria entre essas organizações. O PCC tem hegemonia no sistema 
prisional do Estado de São Paulo e supõe-se que ampliou sua organização por 22 
estados da federação com 2.398 soldados (SERAPIÃO, 2014, p. 37).

Não é possível, no momento, prever o futuro desdobramento do cenário dos 
antagonismos entre as três organizações fluminenses. Neste trabalho apresentarei 
estatísticas oficiais da SEAP que evidenciam que o espaço carcerário continua a ser 
distribuído por organizações criminosas e relatarei que não existe experimento bem-
sucedido para desmantelá-las.

O argumento central apresentado é que toda violência institucional é abusiva e deve 
ser controlada e punida de acordo com a legislação atual. Destaca-se também a atuação 
de um conjunto de instituições governamentais e não governamentais para prevenir e 
denunciar a violação de direitos dos encarcerados no Estado do Rio de Janeiro.

No entanto, com base em dados estatísticos e estudos de casos do período 2004 
até 2014, argumenta-se que o tema da violência institucional deve ser examinado 
conjuntamente com as tentativas de monopólio privado da violência por “sujeitos 
coletivos” como o CV. 

Este trabalho está dividido em cinco partes em que elaboro sobre as estatísticas 
e fatos que sustentam as recomendações de políticas públicas finais. Neste sentido, 
o seu objetivo é contribuir para a discussão sobre políticas públicas que são 
concretizadas através de legislação e de sua implementação judicial e administrativa. 

html>;<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-13/agente-penitenciario-morre-em-tentativa-de-resgate-de-
presos.html> Acesso em: 10. Ago.2014...> 

6 “Facções criminosas” são espécies do gênero “sujeitos coletivos”: são redes de grupos criminosos que se articulam 
e colaboram a partir de uma identidade comum (p.ex. Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos) que 
envolvem	pessoas,	recursos	materiais	lícitos	e	ilícitos	e	adversários	identificados	(como	outra	facção	criminosa	ou	milícias).

7 A amplitude da “rede social” varia muito em sua extensão. Pode incluir visitantes, familiares, igrejas que atuam dentro 
e fora do sistema penitenciário, advogados que são principalmente “pombos correios”, entre outros. Qualquer análise 
realista do funcionamento dos “sujeitos coletivos” deve considerar seus mecanismos pessoais e tecnológicos de 
comunicação com o exterior do sistema prisional.
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A segunda seção abordará a transição institucional ocorrida no Estado 
do Rio de Janeiro na virada do século XXI quando o Departamento do Sistema 
Penitenciário (DESIPE), que era subordinado à Secretaria de Estado de Justiça, 
foi extinto no final de 2002. Assim como ocorreu previamente no Estado de São 
Paulo, o sistema penitenciário foi integrado numa Secretaria de Estado (SEAP) 
pelo Decreto nº 32.621 de 01.01.2003. Será mostrado um quadro da situação do 
DESIPE no final do primeiro ano do governo Anthony Garotinho, quando já estão 
sendo instaladas as primeiras Delegacias Legais, que não dispõem de carceragens 
para presos provisórios. A seguir é apresentada uma tabela com estatísticas sobre 
o excesso de presos no sistema penitenciário e a existência de encarcerados em 
delegacias policiais no período que vai do final de 2003 ao início de 2014.

Na terceira seção serão abordadas as dificuldades surgidas para incorporar o 
contingente de presos que estava nas carceragens policiais no efetivo da SEAP.

Na quarta seção analisa-se o quadro atual do sistema penitenciário fluminense 
que continua com excesso de presos e divididos entre “facções criminosas”.

Na quinta seção serão apresentados o elenco de expedientes e providências 
que são usados para gerir prisões superlotadas com organizações criminosas. E 
as recomendações para eventuais alterações para uma política penitenciária em 
resposta aos problemas discutidos.

o PRoBlEMA DA SUPERloTAção CARCERáRIA

O Conselho Nacional de Justiça divulgou o “Novo Diagnóstico de Pessoas 
Presas no Brasil” em junho de 2014. No quadro referente ao “panorama 
brasileiro” informa:

População no sistema prisional = 563.526 presos 
Capacidade do sistema = 357.219 vagas 
Déficit de Vagas = 206.307 Porém, o documento inova ao indicar o número de 

pessoas cumprindo prisão domiciliar e o “cumprimento de mandados de prisão em 
aberto”. Nesta apreciação as estatísticas apontam para números bastante elevados.

Pessoas em Prisão Domiciliar no Brasil = 147.937 
Total de Pessoas Presas = 711.463 
Déficit de Vagas = 354.244 
Número de Mandados de Prisão em aberto no BNMP = 373.991 
Total de Pessoas Presas + Cumpr. de Mandados de Prisão em aberto = 1.085.454 
Déficit de Vagas = 728.235

Ao focalizar a situação do Estado do Rio de Janeiro, o referido documento 
do Conselho Nacional de Justiça detalha o seguinte em relação a atual situação dos 
encarcerados (masculinos e femininos):
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TABElA A - CnJ - PoPUlAção CARCERáRIA 
no SISTEMA PRISIonAl - junho 2014

UF População Carcerária % Presos Provisórios Capacidade (Vagas) Déficit	(Vagas)

RJ 35.611 38% 29.039 6.574

observação: Não existem presos em delegacias no estado do Rio de Janeiro em 2014. 

TABElA B - CnJ - ACRESCEnTAnDo PRESoS EM 
REGIME DoMICIlIAR - junho de 2014

UF Presos em 
cumprimento de 
prisão domiciliar

Total de preso
(população carcerária 

+ prisão domiciliar)

Déficit	de	Vagas	(com	
presos domiciliares)

Novo % de presos 
provisórios

RJ 1.842 37.453 8.416 37%

FoNTe: Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil (2014) 
 
o PRoBlEMA DA SUPERloTAção CARCERáRIA 
no ESTADo Do RIo DE JAnEIRo

É incontornável reconhecer que as estatísticas obtidas ao longo deste 
levantamento evidenciam diferenças entre as fornecidas pelo DESIPE, e depois 
a SEAP e as que constam dos documentos do DEPEN e CNJ. Ciente deste fato, 
o pesquisador as usará como estimativas para obter fotografias de diferentes 
momentos do crescimento do número de encarcerados. Por fim, indicaremos através 
das estatísticas oficiais da SEAP o crescimento do efetivo carcerário entre 6 de 
agosto de 2013 e 11 de agosto de 2014.

DESIPE – no Ano 2000

No primeiro ano do governo Anthony Garotinho (1999-2002) teve início o 
programa Delegacia Legal que não incluía mais carceragem nas novas delegacias. Na 
Casa de Custódia Milton Dias Moreira foi construído mais um pavilhão, com mão de 
obra dos próprios internos do DESIPE e com vagas para mais 500 presos provisórios. 
Esta unidade passou a recepcionar 260 presos oriundos de três delegacias. Na ocasião 
dessa transferência, novembro de 1999, o Secretário Estadual de Justiça estimou que 
restavam 6.200 presos em carceragens de distritos policiais.8

8 “Casa de Custódia inaugura mais um pavilhão”, Diário do ABC, 12.11.1999. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/
Noticia/445873/casa-de-custodia-inaugura-mais-um-pavilhao-no-rio> Acesso em. 10 ago. 2014.
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Baseado em estatísticas do DESIPE, estimava-se que no final de 1999 a 
população encarcerada do estado seria cerca de 6.200 presos em carceragem mais 
15.038 dentro do sistema prisional.9 O número de encarcerados nesta época girava 
em torno de 21.238 presos.

Mas, quando se examina pelo angulo interno do sistema DESIPE, constatamos 
que os presos eram custodiados por um total de 2544 agentes de segurança e 
administração penitenciária (Isaps) no início do governo Garotinho.

Considerando-se que de acordo com o DEPEN/Ministério da Justiça a 
proporção ideal de agentes de segurança é de um para cada cinco presos, havia quase 
6 presos para cada Isap. Esta proporção cresceu para sete presos para cada Isap, de 
acordo com o Relatório do DEPEN de maio de 2008 sobre o Quadro Funcional.10 Foi 
apontado, então, um déficit de 1.240 Isaps no estado.

A lei nº 4.583 de 2005 criou 7.000 cargos de Isaps que até agosto de 2013 não 
foram preenchidos. De acordo com o Diário Oficial do Estado, o Rio conta com 
5.500 agentes penitenciários em junho de 2013.11

o PRoBlEMA Do EXCESSo DE 
PRESoS nA SEAP: 2003-2014 

É indispensável esclarecer inicialmente que usaremos as estatísticas 
obtidas na Secretaria de Administração Penitenciária (período 2007 - primeiro 
semestre de 2014).

O total de encarcerados no Estado do Rio de Janeiro deve considerar o 
“número de presos no sistema penitenciário em dezembro” – chamados nas planilhas 
de “efetivo real” - e os presos que durante o período estavam em carceragem 
nas delegacias distritais e nas Polinters. Esses últimos presos não aparecem nas 
estatísticas da SEAP. As informações sobre presos em carceragem da polícia civil, 
quando existem, são dadas pela Secretaria de Segurança Pública. Conforme será 
destacado mais adiante, durante o período de 06 anos, 02 meses e 22 dias esteve em 
andamento um processo de transferências de presos provisórios e já condenados das 
carceragens policiais para Casas de Custódia (assim chamadas até 2009) ou Cadeias 
Públicas (a partir de 2010). 

9 Estima-se que em 1995 o DESIPE contava com 20 unidades prisionais e cerca de 9.000 presos. ALERJ, 2ª Audiência 
Pública da Comissão de Direitos Humanos e cidadania, para debater a superlotação e assistência de saúde no sistema 
prisional, realizada em 17 de abril de 2012.

10 Relatório da situação atual do sistema penitenciário – quadro funcional – DEPEN/MJ Disponível em:<portal.mj.gov.br/
services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?...2F46..>Acesso em: 10 ago. 2014.

11 “Estado forma novos inspetores de segurança e administração penitenciária”. Disponível em: <http://www.ioerj.com.br/
portal/modules/news/article.php?storyid=2666>.Acesso em: 10 ago. 2014. A SEAP organizou um concurso para 800 
vagas de agente penitenciário. Concorreram 70 mil candidatos. A primeira turma já ingressou no sistema. A segunda 
turma de 404 agentes estava se formando em junho de 2013, conforme a notícia divulga no dia 4 de junho.
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Tabela 1 - População carcerária fluminense

ANO
Nº DE 

PRESOS
VAGAS NO 
SISTEMA

VAGAS 
OCIOSAS

EXCESSO
Nº DE PRESOS 

FORA DO 
SISTEMA

TOTAL DE 
ENCARCERADOS

2003 18.894 17.721 - 1.173 8.000* 26.894

2004 19.734 19.767 33 - 5.344 25.578

2005 21.878 19.767* - 2.111 4.701 26.579

2006 22.567 23.502 - 935 406 28.510

2007 22.434 24.756 2.442 294 3.672 26.106

2008 21.987 23.955 2.363 395 3.600 25.585

2009 23.463 24.293 1.776 1.533 3.493 26.956

2010 25.708 24.407 1.612 2.913 2.597 28.305

2011 29.045 25.638 1.436 4.843 1.686 30.731

2012 31.674 25.354 901 6.589 2.920 34.594

2013 33.682 25.542 753 8.155 - 33.682

2014 38.055 27.298 10.995 - 38.055

Fonte: elaboração do autor.

Observações:

1. No dia 5 de maio de 2003, o Secretário de Administração Penitenciária 
Astério Pereira dos Santos informou que havia 08 (oito) mil presos em 
carceragem policial (palestra gravada na UCAM-Ipanema). O atual 
secretário coronel Cesar Rubens, em audiência na ALERJ apontou para 
um gráfico em exibição e afirmou: “Essa é uma tabela. 2003 - tinham 
dez mil presos em delegacia, dezesseis na Seap” Em momento anterior 
da apresentação frisa que: “estava numa condição confortável em 2007 
onde nós tínhamos lá 20 mil presos e aproximadamente 5.500 presos nas 
Polinters...”. Estas cifras foram incluídas neste trabalho para evidenciar 
o uso político de estatísticas na argumentação pública. De fato, torna-se 
difícil indicar quais são os números que mais se aproximam dos fatos 
ou se essas discrepâncias se justificam por momentos diferenciados na 
trajetória do tempo. Cf. ALERJ, 2ª Audiência Pública da Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, para debater a superlotação e 
assistência de saúde no sistema prisional, realizada em 17.04. 2012.

2. No ano de 2005 não consta modificação no número de vagas da SEAP. 
Foi repetido o número de vagas existentes em 2004.

3. O número de presos em carceragens de delegacias policiais em 2010 
foi obtido da publicação de Julita Lemgruber e Marcia Fernandes 
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intitulado Impacto da assistência jurídica a presos provisórios: um 
experimento na cidade do Rio de Janeiro.

4. As estatísticas da SEAP sobre efetivo carcerário de 2013 vão até o 
dia 06 de agosto. Segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro as 
carceragens na Polícia Civil estão desativadas.

5. As estatísticas da SEAP sobre o efetivo carcerário de 2014 são do dia 
11 de agosto.

Esta tabela 1 precisa ser avaliada em suas limitações para evitar conclusões 
e, posteriormente, recomendações de políticas penitenciárias não fundadas em 
dados confiáveis.

Em primeiro lugar, os números apresentados correspondem ao total de 
encarcerados no sistema penitenciário (“efetivo real”) no final de cada ano de 2003 
a 2012. Curiosamente há planilhas que expõem datas entre o Natal e o Ano Novo. 
São como fotografias tiradas para registrar quantos estavam internos naquela época. 
Esse “efetivo real” datado não é adequado para estimar o número de pessoas que 
entraram e saíram do sistema e, por isso, as estimativas sobre a necessidade de 
vagas crescentes são especulações.

Um exemplo facilita a compreensão da complexidade desse problema. A 
penitenciária Milton Dias Moreira (SEAPMM), inaugurada em Japeri no dia 12 de 
dezembro de 2006, tem capacidade originária para acolher 768 presos em regime 
fechado.12 Segundo a imprensa, no dia 20 de dezembro, 774 detentos da unidade 
localizada no Complexo da Frei Caneca foi transferida para a penitenciária em Japeri.13

Existe discrepância entre as informações divulgadas ao público pela imprensa 
no momento da inauguração e os dados das planilhas operacionais da SEAP. Em 
2007, consta que a SEAPMM possui a “capacidade atual” de 780 vagas – número 
este que é mantido até 2010 como “capacidade original” de vagas. De 2011 até 
agosto de 2013, esta “capacidade original” sobe para 792 vagas. O Plano Diretor do 
sistema penitenciário (SEAP, atualizado em julho de 2010) não menciona obras de 
aumento de vagas na unidade Milton Dias Moreira em Japeri. Em 11 de agosto de 
2014, segundo documentação da SEAP, havia 792 vagas ocupadas por 1164 presos, 
portanto um excesso de 47%.

É possível que obras tenham ocorrido nessa unidade, alterando o plano 
inicial. Ou pode ter ocorrido algum expediente administrativo como o aumento de 
leitos para presos. O ponto argumentado acima indica que ocorreu um aumento da 

12 “Estado inaugura duas unidades prisionais em Japeri”, O Globo, 12.12.2006. As obras foram executadas pela Empresa de 
Obras Públicas (Emop), em um terreno de aproximadamente 16 mil metros quadrados. As duas unidades custaram mais 
de R$ 38,5 milhões. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/estado-inaugura-duas-unidades-prisionais-em-japeri-
4539622#ixzz2cHFVW5xK> e também “Duas penitenciárias são inauguradas no RJ”, O Dia, 12.12.2006. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1295783-EI5030,00-Duas+penitenciarias+sao+inauguradas+no+RJ.
html>. Acesso em: 15 ago. 2014.

13 “Quase 500 presidiários do Rio são transferidos para a baixada”, “O conjunto de presídios da Frei Caneca será 
desativado com a transferência nesta quarta-feira (20), dos últimos 774 presos do Milton dias Moreira para a nova 
penitenciária, que leva o mesmo nome, em Japeri.” G1 Globo, 19/12/2006. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/
Rio/0,,AA1393712-5606,00.html>.Acesso em: 15 ago. 2014.
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“capacidade original” das unidades de 2006 para 2012, de acordo com os dados da 
SEAP, que não está publicamente esclarecido. Este é um exemplo de providência 
que está dentro da perspectiva da “razão governativa” – decisões que são tomadas 
para fazer o sistema “funcionar” apesar dos obstáculos como falta de vagas.

As cifras referentes à penitenciária que abriga exclusivamente detentos 
vinculados à facção Comando Vermelho são as seguintes:

Tabela 2 - Penitenciária Milton Dias Moreira (Japeri)

Ano Capacidade atual Efetivo real Vagas Excesso

2007 780 706 73 -

2008 780 761 19 -

2009 768 680 88 -

2010 780 806 - 26

2011 792 871 - 79

2012 792 788 4 -

2013* 792 998 - 206

2013** 792 1.086 - 294

2014*** 792 1.164 372

Fonte: elaboração do autor.
* os dados referentes a 2013 correspondem ao dia 6 de agosto. ** estes dados são 

do dia 20 de agosto de 2013. *** estes dados são do dia 11 de agosto de 2014.

 Em segundo lugar, ocorre um grave problema: não existe previsão de quantos 
indivíduos entrarão nesta unidade exclusivamente de presidiários do CV. As 
estatísticas disponíveis na SEAP dizem respeito ao movimento da massa carcerária 
– quantos detentos entraram e quantos outros obtiveram liberdade.

Tabela 3 - Movimento Da Penitenciária Milton Dias 
Moreira (2007 a 31 de julho de 2013)

Ano Ingressos Libertados

2007 - 141

2008 - 216

2009 - -

2010 1 154

2011 1 154

2012 1 368

2013 - Até 31/07/2013 - 443

TOTAL 3 1.446

Fonte: elaboração do autor.
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Comparando a TABELA 2 que evidencia um notável crescimento do “efetivo 
real” da SEAPMM em Japeri e o movimento de ingresso e saída em liberdade 
dos detentos (TABELA 3) deparamos com um paradoxo. Como é possível um 
crescimento dramático de detentos não ser contabilizado na planilha acima (de 706 
para 1086), que informa apenas três presos ingressantes e 1.446 obtendo liberdade?

A primeira justificativa é que os três presos ingressaram originariamente na 
unidade o que poderia ocorrer devido à transferência de presos que estavam em 
carceragem policiais para a SEAP.

E os outros presos? A primeira explicação está na mudança da composição 
dos presos acolhidos. A SEAPMM abrigou durante um período presos da facção 
Amigos dos Amigos (ADA). Essa transferência episódica não consta dos registros.

Além disso, a unidade construída para acolher presos em regime fechado 
mudou o regime: em 2013 passou a acolher presos provisórios do CV. Esses presos 
provisórios são frequentemente movimentados dentro sistema e suas transferências 
não são contabilizadas no programa informatizado que produz as planilhas. 

Esse conjunto de expedientes e providências administrativas é praticamente 
invisível e compõe uma parte significativa do que não é explicado sobre o efetivo 
funcionamento do sistema penitenciário, por isso mesmo gera distorções importantes 
na análise e crítica de seu funcionamento.

InGRESSo E lIBERDADE DE PRESoS nA 
SEAP: 2007 – 31 DE Julho DE 2013

Esta seção visa chamar atenção para as fragilidades existentes no modelo 
informatizado, a partir de 2004, sobre a movimentação de internos na SEAP. Antes 
de 2004, essa movimentação era registrada à mão em livros. Depois foi sendo 
modernizada por programas informatizados que ainda são muito limitados perante 
os desafios existentes. As cifras apresentadas serão da versão que opera desde 2007, 
sendo os períodos correspondentes ao dia 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

TABElA - 4
Ano Efetivo Real Ingresso Liberdades Quantos presos retidos (I-L=PR)

2006 22.567 - - -

2007 22.434 10.558 9.072 1.486

2008 21.987 10.557 9.698 859

2009 23.463 12.766 9.545 3.221

2010 25.708 14.009 10.059 3.950

2011 29.045 22.936 18.094 4.842

2012 31.675 26.024 22.036 3.988

2013* 33.537 17.057 14.510 2.547

Fonte: elaboração do autor. *Atualizado em 20/08/2013
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As cifras disponíveis na SEAP para ingresso de internos são inadequadas 
para uma discussão bem informada sobre a construção de unidades apropriadas. 
Os números agregados de presos que entram no sistema menos os que saem em 
liberdade precisariam ser analisados por semanas, quinzenas ou meses, de acordo 
com o regime de cumprimento de pena (fechado, semiaberto ou aberto) e tempo de 
pena. Na época atual estas informações não estão disponíveis.

Outro aspecto que dificulta a coleta de dados está na mudança ao longo do 
período das “portas de entrada” da SEAP que se articula com as exigências de 
esvaziamento das carceragens policiais. Antes dessas transferências legitimamente 
impostas só entravam no sistema se existissem vagas. Por isso, o presídio Ary 
Franco durante o ano de 2003 admitiu o ingresso de um total de 3.038 presos (a 
unidade tem capacidade para 958 internos). Neste mesmo ano a Cadeia Pública 
Paulo Roberto Rocha (capacidade de 750 vagas) admitiu 1.508 presos da facção 
Comando Vermelho, que seriam distribuídos para outras unidades. Naquela época 
o efetivo carcerário era 18.894 vagas e estimava-se que seriam necessárias mais 
4.300 vagas para acomodar o efetivo carcerário (Caldeira, 2005, p.24).14 No dia 20 
de agosto de 2013, a planilha do efetivo carcerário da SEAP aponta para um déficit 
de 7.995 vagas. E pelas estatísticas oficiais da SEAP referentes ao efetivo carcerário 
no dia 11 de agosto de 2014, Tabela I, o número de presos aumenta para 38.055, 
ocorrendo um excesso de 10.995 custodiados, ou dito de outra forma, um percentual 
de excesso de 40% em relação à capacidade atual do sistema prisional.

Por fim, uma pergunta permanece para pesquisas futuras: de onde vêm os presos 
que ingressam na SEAP, digamos entre o segundo junho de 2011 e o final de 2012?

Levantamento feito pela Corregedoria Nacional de Justiça, a partir de 
informações contidas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), mostra 
que, em relação aos mandados de prisão expedidos de junho de 2011 a 31 de janeiro 
de 2013, é no estado do Rio de Janeiro que foi constatado o maior número de 
mandados de prisão cumpridos em números absolutos: 14.021 mandados (Freire, 
2013).15 Outra matéria esclarece que apesar desse sucesso “ainda há mais de 18 mil 
casos em aberto”(Luiz, 2013, p.A4)16.

Esse levantamento deveria ser analisado em confronto com as cifras oficiais 
do Instituto de Segurança Pública (ISP) da Secretaria de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro. O ISP divulga mensalmente estatísticas sobre “atividade 
policial” (item 45) que inclui a categoria “cumprimento de mandado de prisão” 
(além de “prisões”, por exemplo). Quando se agrega o “cumprimento de mandado 
de prisão” em todo o estado – capital, baixada, grande Niterói e interior – temos as 
seguintes estatísticas:

14 Não esquecer que se estimava que havia cerca de 8.000 detidos em carceragens policiais.
15 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/23760-brasil-tem-mais-de-192-mil-mandados-de-prisao-aguardando-

cumprimento>. Acesso em15 ago. 2014. O banco de dados do Conselho Nacional de Justiça é baseado em informações 
das polícias civis e militares, além da Polícia Federal, do Ministério Público e de diversas instâncias do Poder Judiciário.

16 Segundo o CNJ (dados de julho de 2011 a janeiro de 2013) existem: 306.993 - mandados de prisão expedidos em todo 
o País; 216.964 - mandados de prisão não cumpridos; 77.166 - mandados de prisão cumpridos 12.863 - mandados de 
prisão cujos prazos expiraram.
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Do mês de julho (inclusive) até 31 de dezembro de 2011 – 9.140 mandados 
Durante todos os meses de 2012 – 16.228 mandados 
Em 2013 – 15. 842 mandados
De janeiro a julho de 2014 – 10.360 mandados 
Total de mandados de prisão cumpridos em 36 meses: 51.570

De toda maneira é preciso ter cautela com essa estatística porque, por 
exemplo, uma pessoa pode ter mais de um mandado de prisão expedido devido a 
suas múltiplas atividades criminosas.

Outra estatística disponível pelo ISP sobre “atividade policial” pode induzir 
a erro: número de prisões efetuadas. É comum afirmar-se que a maior parte dessas 
prisões é em flagrante ou podem ser resultado de distúrbios urbanos ou blitzes, em 
que o indivíduo é apresentado na delegacia, ficando lá apenas algumas horas até 
obter um habeas corpus. Portanto, não é correto inferir-se que todos os presos serão 
conduzidos à SEAP. 

Apesar de todas as restrições ao uso de estatísticas sobre a “atividade 
policial” classificada como prisões – uma cifra que precisa ser usada com cautela 
metodológica – eis as divulgadas.

Estatísticas do ISP sobre prisões em todo estado do Rio de Janeiro:
 
Do mês de julho (inclusive) até 31 de dezembro de 2011 – 11.398
Durante todos os meses de 2012 – 24.566
Em 2013 – 24.418
De janeiro à julho de 2014 – 18.134
Total de prisões efetuadas em 36 meses: 78.516 

Somando-se tão somente o número total de “mandados de prisão cumpridos” 
(51.570) com as “prisões” efetuadas (78.516) chega-se ao elevadíssimo total de 
130.086 atos de autoridade policial somente no período de 36 meses (julho de 2011 
à julho de 2014). Seria absurda a hipótese de que esses atos policiais resultaram em 
igual ingresso de presos no sistema prisional. Oficialmente entraram no “efetivo 
real” da SEAP um total de 26.024 presidiários em 2012. Esta é provavelmente a 
cifra agregada mais confiável.17

Merece destaque o que escreveu em seu livro o Secretário de Segurança Pública 
José Mariano Beltrame em 2014:“E como alinhar um projeto de segurança pública 
com a leitura do problema feita pela Justiça? Em 2012, 26 mil presos ingressaram 
nas penitenciárias do Rio; no mesmo período, a Justiça liberou cerca de 22 mil 
detentos. Isto é bom ou ruim?” (Beltrame, 2014, p. 179-180).

17	 No	entanto,	deveria	ser	objeto	de	mais	análise	o	que	significa	efetivamente	esta	alta	produtividade	dos	policiais.	Em	que	
consistem materialmente esses atos? Não há detalhamento sobre este material.



194 Cesar Caldeira

A lUTA PElo FIM DAS CARCERAGEnS 
PolICIAIS no ESTADo Do RIo DE JAnEIRo

No governo Anthony Garotinho começam a ser implantadas as Delegacias 
Legais (DL), sem carceragem para presos. A orientação adotada destacava que não 
era atividade da Polícia Civil manter a indivíduos sob custódia, pois prejudicava 
sua função específica de investigar delitos já ocorridos. À medida que as novas 
delegacias iam sendo inauguradas, os detidos em distritos eram transferidos para 
delegacias antigas.18 O projeto DL previa a construção de várias Casas de Custódia, 
que demoraram a ser erguidas e eram custosas, conforme se verá adiante.

Alguns delegados também resistiram à adoção das novas delegacias alegando 
que os presos deveriam ficar com a Polícia Civil para dar continuidade às 
investigações. Outros, porém, aproveitando-se de delegacias abarrotadas passaram 
a cobrar por espaço, visitas extras e íntimas, venda de alimentos e bebidas, e até 
facilitação de fugas. Os escândalos ocorreram e o Ministério Público passou a 
denunciar as irregularidades. 

Em 28.02.2002 foi ajuizada a primeira ação civil pública pelo subprocurador-
geral de Direitos Humanos do MP do Estado do Rio de Janeiro Leonardo Chaves para 
obrigar o Estado a transferir todos os presos recolhidos à carceragem da Polinter que 
excedessem a capacidade nominal daquela unidade, que era de 250 homens, sob pena 
de multa diária de R$ 2.000. A ação foi julgada procedente pela 8ª Vara de Fazenda 
Pública. O Estado recorreu, mas a decisão de primeira instância foi confirmada pela 
7ª Câmara Cível, em acórdão proferido em outubro de 2003. Em 24 de maio de 2005, 
dois presos foram mortos na Polinter, um deles chamado Raulvino Alves de Oliveira 
ativando a atenção da imprensa para a situação.19 Nesta data havia 111 presos já 
condenados aguardando vagas no sistema prisional e um total de 1.560 presos na 
carceragem. Ou seja, havia cinco vezes mais encarcerados do que caberia no espaço.

Em junho mais três presos foram mortos na carceragem da Polinter. O 
subprocurador Leonardo Chaves declarou: “Essa recusa vem dando margem a 
que organizações não governamentais proponham a intervenção de instituições 
estrangeiras para tentar solucionar o problema, o que é lamentável para as autoridades 
do estado”, referindo-se ao relatório de entidades de defesa dos direitos humanos 
apresentado à Organização das Nações Unidas denunciando que os presos da Polinter 
são obrigados a assinar um termo de responsabilidade por sua integridade física.20

No dia 02.08.2005 as organizações Justiça Global, Grupo Tortura Nunca Mais/
RJ, Associação pela Reforma Prisional (ARP) e Laboratório de Análise da Violência 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) solicitaram uma medida 

18  Até novembro de 2005, haviam sido inauguradas 87 delegacias legais em todo o Estado, representando mais de 70% de 
todos os delitos registrados.

19 “MP –RJ quer que Estado cumpra determinação de resolver superpopulação da Polinter”. Matéria de 01/06/2005. Disponível em: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/31730/mprj+quer+que+estado+cumpra+determinacao+de+resolver+

 superlotacao+da+polinter.shtml> Acesso em. 10 ago. 2014.
20 Disponível em: <http://mp-rj.jusbrasil.com.br/noticias/129871/ministerio-publico-quer-que-estado-cumpra-decisao-da-

justica-e-transfira-presos-da-polinter>.	Acesso	em	10.ago.	2014.
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cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos das Organizações dos 
Estados Americanos (OEA) para que o governo brasileiro protegesse a integridade 
física dos presos da Polinter.

Ao autorizar a medida cautelar, no dia 16.11.2005, a Comissão Interamericana 
determinou que: 1) O Governo brasileiro e o Governo do Rio de Janeiro, em 
particular, adotem de imediato medidas que se façam necessárias para proteger a 
vida e a integridade pessoal de todos os internos da Carceragem da Polinter; 2) 
suspenda imediatamente a entrada de novos presos na carceragem da Polinter; 3) 
a transferência dos presos condenados e recapturados que estão na carceragem da 
Polinter-RJ para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro; 4) a transferência 
dos presos doentes graves ao Hospital Central Penitenciário; 5) a transferência  
de um número substancial de presos da carceragem da Polinter, com o intuito de 
reduzir a superlotação que ameaça a vida e a integridade física dos presos.

Em 2007 as delegacias concentradoras de presos passaram a ser conhecidas 
como Base Polinter, todas subordinadas à direção da Polinter Capital. Novas 
denúncias do MP surgiram. Além das péssimas condições em que ficavam os presos, 
ocorriam rebeliões e fugas.

Merece atenção recapitular a série de 11 Casas de Custódia construídas 
durante os Governos Anthony (2000-2003) e Rosinha Garotinho (2004-2008), com 
o objetivo de indicar a tendência a afastar da capital as unidades, indicar as datas de 
inauguração, os valores das obras e se o número de vagas originariamente previsto 
no plano de obra foi expandido posteriormente (“capacidade atual”).

Tabela 5 - Casas De Custódias – 2000-200421

Data de 
inauguração

Nome Valor da obra Nº de vagas 
originais

Nº de vagas 
atuais

12/12/2000 Pedro Mello* R$ 4.504.356,31 500 750 (2012)

12/01/2001 Elizabeth Sá Rego*  R$ 4.763.125,30 500 750 (2012)

15/01/2001 Jorge Santana*  R$ 4.763.125,30 500 750 (2012)

15/06/2001 Dalton Crespo**  R$ 4.118.892,50 500 500 (2012)

15/07/2003 Nelson Hungria*  R$ 4.647.642,50 500 492 (2012)

15/07/2003 Paulo Roberto Rocha*  R$4.683.863, 90 500 750 (2012)

15/06/2003 Magé R$4.947.331,00 (TJ) 500 606 (2012)

15/07/2003 Japeri  R$5.211.562, 64 500 750 (2012)

19/11/2003 Itaperuna  R$ 4.149.106,10 (TJ) 500 455 (2012)

23/03/2004 Volta Redonda R$ 3.433.912,28 (TJ) 300 302 (2012)

30/09/2004 Benfica R$7.810.438,68 1.434 646 (2012)

Fonte: elaboração do autor.

21	 As	informações	sobre	as	Casas	de	Custódia	estão	no	site	oficial	“Delegacia	Legal”.	Disponível	em:	<http://www.delegacialegal.
rj.gov.br/custodiaImplantada.asp>	Acesso	em:	10	10	ago.	2014.	Observação:	A	Casa	de	Custódia	de	Benfica	foi	inaugurada	
no dia 7 de abril de 2004 como um expediente apressado para desafogar delegacias e unidades superlotadas.
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Observação: Em Benfica estão localizados em 2012, o Instituto Penal Oscar 
Stevenson com 230 vagas em regime semiaberto e 54 em regime aberto para presas, 
e ainda a Caso do Albergado Crispin Ventino com 362 vagas para presos no regime 
aberto. O total é de 646 vagas. Após uma fuga seguida de massacre ocorrido a partir 
do dia 29 de maio de 2004, a Casa de Custódia de Benfica foi desativada no dia 
30 de agosto. Prometeu-se a criação de um Centro de Observação e Reintegração 
Social que ficou no papel.

* Casas de Custódia criadas no complexo penitenciário de Bangu, hoje 
chamado de Gericinó. As unidades Elizabeth Sá Rego e Nelson Hungria são para 
mulheres.

** Situada na cidade de Campos.

A Tabela 5 informa que no projeto original da Delegacia Legal, que contou 
com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foram projetadas 
6.234 vagas para presos provisórios. É notável que seis unidades tivessem sua 
“capacidade original” ampliada. Mesmo com a “expansão” essas cadeias públicas 
disponibilizam apenas 6.751 vagas, devido ao fato da enorme Casa de Custódia 
de Benfica ter sido uma obra inadequada e frágil.22 O custo dessas construções, 
executadas nos governos Anthony e Rosinha Garotinho, foram de R$ 53.033.356,51.

No Governo Anthony Garotinho (PSB) foram construídas quatro Casas de 
Custódia. Em 11 de setembro de 2001, o Governador assinou com a Procuradoria 
Geral do Estado documento em que se comprometia a contratar de imediato, sem 
licitação, a construção de três unidades sob a legação de que a situação era “de 
caráter emergencial”. Somente no dia 31 de janeiro de 2002 foi assinado o primeiro 
contrato para erigir uma Casa de Custódia em Japeri. Na primeira semana de 
fevereiro outros dois foram assinados. Em abril Garotinho saiu do governo para 
candidatar-se a Presidente da República, deixando Benedita da Silva (PT) como 
governadora. Essas obras não foram concluídas, até que em 11 de setembro de 2002 
ocorreu o motim em Bangu I, a quase um mês das eleições gerais de 15 de outubro de 
2002. Neste episódio líderes do CV eliminaram quatro chefes das facções Terceiro 
Comando (TC) e Amigo dos Amigos (ADA). 

O clima de medo propagou-se pela cidade. Lojas e escolas ficaram fechadas por 
dois dias. Em reação à situação no dia 16.09.2002 foi publicada, no Diário Oficial, 
a resolução SEIGAB nº 13, assinada pelo Secretário de Justiça Paulo Saboya que 
regulamentou a inclusão, permanência e exclusão de presos do Regime Disciplinar 
de Segurança (RDES). No dia 30 de setembro o Rio parou, especialmente, em áreas 
consideradas dominadas pelo CV. A Governadora Benedita solicitou e o governo 
federal enviou tropas para garantir a ordem nas eleições de outubro.

Neste contexto de crise na área penitenciária – agravada por um plano de fuga 
de lideranças do CV, em outubro, detidas na penitenciária Bangu III que incluía 

22 Segundo as palavras do Presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça Paulo Ferreira a Casa de 
Custódia	de	Benfica	era	uma	construção	de	“tijolo	e	barbante”.	In	“Refém	é	morto	pelas	costas”,	O Globo, Rio, 31.05.2004, 
p. 10.
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explosão de um muro – no dia 30 de outubro publica-se a resolução nº 572 da 
Secretaria de Estado e Segurança Pública que restringe regalias de presos em Bangu 
I. São estabelecidos limites ao número de visitas aos presos e permitindo-se que 
somente um advogado credenciado seja admitido, por no máximo 30 minutos e 
sempre em dias úteis (art. 8º).

Neste contexto tumultuado, a Governadora Benedita assinou com o Tribunal 
de Justiça (TJ) convênio para a complementação das obras em 29.11.2002. O TJ 
liberaria quatro milhões de reais e assumiria as parcelas vencidas das dívidas do 
governo com as empreiteiras envolvidas com as Casas de Custódia. Mais uma vez 
sem licitação, a Secretaria de Segurança Pública convidou em 05 de dezembro nove 
empreiteiras (três para cada obra) a apresentar propostas para a complementação 
das obras. As empresas enviaram propostas detalhadas no dia seguinte. E o governo 
tomou as decisões rapidamente. Porém, somente em 02.05.2003 – já no Governo 
Rosinha Garotinho – foram os contratos firmados (Beraba e Torres, 2003, p.C3).

Conflitos continuaram a ocorrer nas novas Casas de Custódia, mesmo sem que 
houvesse excesso de internos. A título de ilustração é lembrado o motim da Casa de 
Custódia de Magé, que abrigou inicialmente mulheres. Foi inaugurada em 17.07. 
2003, com o apoio do TJ: seu custo final foi de cerca R$ 5, 4 milhão.

No dia 05.07. 2004 havia 412 internas para a unidade que tinha 500 vagas. 
Houve uma rebelião de 50 detentas no terceiro andar da Casa de Custódia vertical 
(construída em andares supostamente para impedir a escavação de túneis). As internas 
fizeram três reféns, inclusive um “agente conveniado” (um agente aposentado que 
voltou a trabalhar via uma cooperativa). A agente penitenciária Cristiana Laynes 
sofreu golpes de estoque no rosto e recebeu oito pontos. O agente identificado 
apenas como Moreira teve o corpo envolto com colchões de espuma, embebidos 
em acetona. As presas ameaçaram queimá-lo vivo. O SOE e policiais invadiram 
a unidade com armas letais e uma presa foi morta, outras sofreram ferimentos.23 
Este motim ocorreu durante o segundo dia de uma greve de agentes penitenciários 
por melhores condições de trabalho e doze horas após uma fuga de cinco presos e 
motim no presídio Milton Dias Moreira que também foi contido com intervenção 
policial, que deixou um saldo de 11 feridos (10 detentos e um policial)24.

Quanto se examina os dados da SEAP, de outubro de 2004, verifica-se que 
em relação ao regime provisório havia 1.710 vagas livres e um excesso de 755 
presidiários, sendo que, pelo menos, duas penitenciárias os acolhiam :Serrano 
Neves e Jonas Lopes de Carvalho, ambas em Gericinó ( Sento-Sé, Cano, Freixo, 
Ribeiro, Julião, 2005, p.104 e 107). 

 Em outras palavras, apesar da construção das Casas de Custódia o problema 
do espaço para presos provisórios estava longe de ser solucionado, especialmente se 
for lembrado que havia cerca de 5.344 presos em carceragens policiais.

23 “Detenta morre após rebelião em Magé, no Rio”, Disponível em: <http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2004/
not20040606p13697.htm>.Acesso em: 10 ago. 2014.

24 “PM invade presídio para conter rebelião no Rio”, 5 de julho de 2004. Disponível em: <http://www.dgabc.com.br/
Noticia/231615/pm-invade-presidio-para-conter-rebeliao-no-rio>.Acesso em: 10 agp. 2014.
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Segundo o Coordenador do Programa Delegacia Legal Cesar Campos, 
encarregado de viabilizar a transferência de presos das carceragens policiais para 
Casas de Custódia da SEAP: “Passamos uma crise séria, por conta de construções 
que não foram feitas, de novas unidades prisionais, de 2005 até 2010.”25

Somente em seu segundo mandado o governador Sergio Cabral inaugurou 05 
Cadeias Públicas, sendo as duas últimas no dia 24.06.2013, gerando um total de 
2.732 vagas, a um custo de R$ 116.337.053,26. Há um comentário revelador do 
Coordenador Cesar Campos na sua exposição na ALERJ que explica a mudança de 
orientação das obras. No passado o aumento de camas resultava em um alojamento 
coletivo. “Mas, a engenharia que existe hoje de uma cadeia pública é muito diferente 
da do passado. Eram alojamentos para 25, 50 ou 75, camas triliche. Hoje, são celas 
com duas camas beliche, duas ou três camas beliche.” As celas são para seis presos 
em alguns casos.26 Na tabela 6 constam as novas unidades ressaltando-se o elevado 
custo unitário das obras.

Tabela 6 - Cadeias Públicas No Governo Cabral – 2011-201427

Data de 
inauguração

Nome Valor da obra Nº de vagas 
originais

Nº de vagas atuais 
em agosto de 2014

03/03/2011 Bandeira Stampa R$ 17.184.655,20 500 547

12/01/2001 José Frederico Marques  R$ 17.290.605,57 500 532

29/06/2012 Hélio Gomes R$ 18.000.000,00 500 504

24/06/2013 Isap Tiago Teles de 
Castro Domingues

R$ 32.566.631,68 616 616

24/06/2013 Juíza Patrícia 
Lourival Acioli

R$ 31.295.160,81 616 616

Fonte: elaboração do autor.

O fim da carceragem nas delegacias foi o resultado uma combinação de 
várias pressões. Primeiro, uma decisão judicial favorável a uma ação civil pública 
do Ministério Público Estadual do Rio (em junho de 2005) que exigia o fim da 
superlotação da Polinter na Zona Portuária. Segundo, em janeiro de 2006, uma 
medida cautelar da OEA pedida por entidades de defesa de direitos humanos. Nesta 
primeira conquista foi desativada a Polinter central que tinha capacidade para 400 

25 ALERJ, 2ª Audiência Pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, para debater a superlotação e 
assistência de saúde no sistema prisional, realizada em 17 de abril de 2012.

26 As Cadeias Públicas Bandeira Stampa e José Frederico Marques, ambas com 4.520 m2, mudam o atual paradigma das 
unidades prisionais, já que as celas têm uma área de cerca de 11,00m2 com capacidade para até seis detentos, tornando 
o espaço interno mais salubre e organizado. Cf. “Governo inaugura duas novas cadeias públicas em Bangu” Matéria de 
03.03.2011. Disponível em: <http://www.delegacialegal.rj.gov.br/detalhe_noticia.asp?ident=89>.Acesso em: 15 ago. 2014.

27 Além dessas Cadeias Públicas inauguradas até 06.08.2013, foi inaugurado a Casa do Albergado Coronel PM 
Francisco Spargoli Rocha, em Niterói em 13.05.2009, com capacidade para 250 presos. É destinado aos que cumprem 
pena por não pagamento de pensão alimentícia e trabalho extra-muros. Em 06.08. 2013 havia um “efetivo real” de 109 
internos. E em 11.08. 2014 a planilha da SEAP indicava que esta unidade tinha capacidade atual era de 212 presos e 
custodiava 138 pessoas.
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presos e chegou a abrigar 1.618. Porém, além dessas duas decisões jurídicas ocorreu 
um grave problema de segurança em 2005, que o secretário de Administração 
Penitenciária, Astério Pereira, narrou da maneira seguinte: “Quando os presos 
eram conduzidos para audiência em juízo na Ilha do Governador, acabaram sendo 
resgatados por uma ação violenta da marginalidade naquele local. Em seguida 
soubemos que a ação tinha sido programada por um telefone de dentro da Polinter. 
A governadora (Rosinha Matheus) ficou muito irritada com esse fato e determinou 
a desativação da Polinter” (Beckestein, 2006). Apesar do fechamento da Polinter 
central não foi estabelecido um cronograma de transferência de presos e outras 
delegacias continuaram a manter carceragens.

O número de vagas no sistema prisional foi afetada também implosão do 
complexo penitenciário da Frei Caneca, que chegou a abrigar 3.691 presos, em 
dezembro de 2006.

A situação degradante dos encarcerados na Polinter de Neves 28, São Gonçalo, 
deu origem a outra medida cautelar da CIDH com a finalidade de proteger a 
vida, a saúde e a integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade. Por 
consequência, autoridades passaram a visitar o local para vistoria. Em fevereiro 
2010, a desativação das carceragens de polícia de todo o País foi uma das metas 
apresentadas pelo CNJ durante o 3º Encontro Nacional do Judiciário. Em relação ao 
Rio de Janeiro, o CNJ voltou a recomendar a desativação das carceragens durante 
o mutirão carcerário realizado no período de outubro a dezembro de 2011. Desde 
então iniciativas institucionais da Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Polícia 
Civil e a SEAP foram sendo coordenadas para esvaziar as carceragens. Oficialmente, 
a partir de julho de 2012 “o Estado do Rio de Janeiro é o primeiro a acabar com o 
aprisionamento em delegacias”.29

AS FACçÕES CRIMInoSAS APóS o FIM 
DA CARCERAGEM PolICIAl: A DIVISão 
Do ESPAço CARCERáRIo

A partir de julho de 2012 foram oficialmente fechadas as carceragens policiais. 
Nesta seção é examinado o seu impacto em termos da distribuição dos “sujeitos 
coletivos” – somente detentos do sexo masculino - entre as unidades carcerárias. 
Será usado o período de 27 de dezembro de 2012 até 06 de agosto de 2013 – quando 
todas as facções já estavam alojadas. E depois examinaremos o efetivo carcerário 
no dia 13 de agosto de 2014.

28 Os internos com tuberculose e outras doenças contagiosas se encontravam alojados com outras pessoas em celas 
superpovoadas e sem acesso à luz solar e sem tratamento medido. Ver: MC 236/08. Disponível em: <http://www.cidh.oas.
org/medidas/2011.port.htm>.Acesso em: 10 ago. 2014,

29 “Estado acaba com carceragem em delegacias policiais”. Matéria de 29.06.2012. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/
web/seobras/exibeconteudo?article-id=988857>.Acesso em
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As tabelas elaboradas abaixo correspondem à divisão espacial apenas no 
período em discussão.30 

Tabela 7 - Comando Vermelho (CV) em 27 de dezembro de 2012

 NOME  REGIME CAPACIDADE  EFETIVO  EXCESSO  VAGAS

SEAPSN FECHADO 668 742 74

SEAPMM FECHADO 792 788  04

SEAPMS FECHADO 1320 1954 634

SEAPSR FECHADO 750 1140 390

SEAPAF FECHADO / PROVISÓRIO 970 1358 388

SEAPVP SEMIABERTO 1444 2548 1104

SEAPEC SEMIABERTO 423 466 43

SEAPHG PROVISÓRIO 504 711 207

SEAPPR PROVISÓRIO 750 953 203  

SEAPCN PROVISÓRIO 750 758 08

SEAPJS PROVISÓRIO 750 719 31

TOTAL 9.121 12.137 3.051 35

Tabela 8 - 2013 - Comando Vermelho (CV) em 06 de agosto de 2013

 NOME  REGIME CAPACIDADE  EFETIVO  EXCESSO  VAGAS

SEAPSN FECHADO 960 1.594 636

SEAPMM FECHADO 792 998 206

SEAPMS FECHADO 1.320 2.099 799

SEAPSR FECHADO 750 1.104 355

SEAPAF FECHADO/PROVISÓRIO 970 1.674 704

SEAPVP SEMIABERTO 1.444 2.305 861

SEAPEC SEMIABERTO 423 566 143

SEAPHG PROVISÓRIO 504 743 239

SEAPPR PROVISÓRIO 750 998 238

SEAPCN PROVISÓRIO 750 1.117 367

SEAPJS PROVISÓRIO 750 766 16

TOTAL 9.413 13.964 4.564

Fonte: elaboração do autor.

30  Em outros períodos as organizações estavam em unidades diversas.
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Esta divisão do espaço carcerário indica que o Comando Vermelho estava 
presente com exclusividade em onze unidades. 

O excesso de presos provisórios em quatro unidades só para este regime 
dobrou entre dezembro de 2012 e o início de agosto de 2013 – de 418 para 860 
encarcerados. Conforme pode-se constatar ma tabela seguinte, em 11 de agosto 
de 2014 este número subiu para 1469. Esta situação aponta para a dificuldade em 
se calcular quantas vagas seriam necessárias para acomodar os presos provisórios 
organizados em facções. Seria equivocado estimar que – mantida essa repartição de 
espaço carcerário por facções – seriam necessárias mais três cadeias públicas de 500 
vagas para o CV a curto prazo?

Passemos a comparar com a situação um ano depois.

TABElA 9 - EFETIVo CARCERáRIo DE 11/08/2014 -
UnIDADES oCUPADAS PElo CV

NOME LOCALIDADE REGIME
CAPACIDADE

ATUAL
EFETIVO 

REAL
EXCESSO

PERCENTUAL
EXCESSO

SEAPSN GERICINÓ FECHADO 668 774 106 16%

SEAPMM JAPERI PROVISÓRIO 792 1.164 372 47%

SEAPMS FECHADO FECHADO 1.320 2.666 1.346 102%

SEAPSR GERICINÓ FECHADO 750 971 221 29%

SEAPAF
ÁGUA 
SANTA

FECHADO/
PROVISÓRIO

970 1.468 498 51%

SEAPVP GERICINÓ SEMIABERTO 1.444 2.813 1.114 93%

SEAPEC NITERÓI SEMIABERTO 403 539 136 34%

SEAPHG MAGÉ PROVISÓRIO 504 468 0 0%

SEAPPR GERICINÓ PROVISÓRIO 675 1.178 503 75%

SEAPJCS JAPERI PROVISÓRIO 884 1.330 446 50%

SEAPJS GERICINÓ PROVISÓRIO 750 898 148 20%

SEAPFS NITERÓI TEM 212 138 0 0%

SEAPGC GERICINÓ
FECHADO/

PROVISÓRIO
672 698 26 4%

Fonte: elaboração do autor.

Verificamos que o Comando Vermelho ocupa 13 unidades do sistema prisional, 
duas a mais que em agosto de 2013. O efetivo real aumentou de 13.964 para 15.105 
presos. Ou seja, existem após um ano 1.141 encarcerados a mais identificados com a 
facção. Apenas em duas unidades não ocorre excesso de presos. Nas onze unidades 
a superlotação alcança 4.916 pessoas.
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Outro problema de superlotação é dos presos em regime semiaberto que estão 
na penitenciária Vicente Piragibe. Em dezembro de 2012, o excesso era de 1.104 
presos; em agosto de 2013 baixou para 861 numa unidade com capacidade para 
1.444 internos. Em 11 de agosto de 2014, o excesso era de 1.114 presos.

A facção Terceiro Comando, conforme se constata nas tabelas abaixo, vem 
compartilhando unidades prisionais – em galerias diferentes – com presos chamados 
“neutros”. Estes últimos são internos que a rigor não estão vinculados às facções 
que atuam no tráfico de drogas. 

Tabela 10 - Terceiro Comando (TC) em 06 de agosto de 2013

NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS OBS(TC+)

SEAPLB FECHADO 512 580 68 EX POL

SEAPEB FECHADO 991 1024 33 NEUTRO

SEAPFN FECHADO 218 261 43 SEGURO

SEAPDC PROVISÓRIO 500 801 301 NEUTRO 
(CAMPOS)

SEAPFC PROVISÓRIO 302 305 3 NEUTRO 
(V.R.)

SEAPPM PROVISÓRIO 750 878 128 NEUTRO

SEAPPC SEMIABERTO 1.468 1384 84 NEUTRO

TOTAL 4.741 5.233 576 84

Tabela 11 - Terceiro Comando (TC) em 11 de agosto de 2014
NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS OBS(TC+)

SEAPLB FECHADO 512 600 88 EX POL

SEAPEB FECHADO 992 1116 124

SEAPDC PROVISÓRIO 500 737 237

SEAPFC PROVISÓRIO 302 460 158

SEAPBM SEMIABERTO 912 747 165 NEUTRO

TOTAL 3.218 3.660 442 165

Fonte: elaboração do autor.

A facção ADA também tem problema de excesso de presos nas três unidades 
onde predomina. Sendo que na unidade situada em Campos, há espaço também para 
presos neutros.
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Tabela 12 - Amigo dos Amigos (ADA) em 06 de agosto de 2013

NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO

SEAPJL FECHADO/PROVISÓRIO 1.340 1.574 234

SEAPIS SEMIABERTO 380 553 173

SEAPCF TODOS (Campos) 842 1.307 465

TOTAL 2.562 3.434 872

Tabela 13 - Amigo dos Amigos (ADA) em 11 de agosto de 2014

NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO

SEAPJL FECHADO/PROVISÓRIO 1.344 1.687 343

SEAPIS SEMIABERTO 396 544 148

SEAPCF TODOS (Campos) 872 1.584 712

TOTAL 2.374 3.237 863

Fonte: elaboração do autor.

No presídio Carlos Tinoco da Fonseca (SEAPCF) em Campos, em 11 de 
agosto de 2014, a facção ADA partilhava a unidade com o Terceiro Comando.

Nos presídios mistos estão principalmente presos que estão no “seguro” – 
presos que estão em celas ou unidades destinadas a presos ameaçados pelo coletivo 
– e “neutros” presidiários sem vinculo com facção criminosa. Note-se que este 
número aumentou de 6.510 (2012) para 6.959 (6 de agosto de 2013). Com base 
nas estatísticas de 11 de agosto de 2014 evidencia-se uma tendência ao crescimento 
numérico dos presos em “seguro” ou “neutros” em unidades exclusivas, como as 
duas unidades mais recentemente inauguradas (2013)31: já são 8.781 detentos nessa 
situação. É muito importante considerar também que nas unidades onde está o 
Terceiro Comando estão presentes principalmente presos “neutros”.

Quanto ao crescimento de encarcerados nos presídios mistos quais seriam suas 
causas? Existe um crescente enfraquecimento das facções criminosas no Estado 
do Rio de Janeiro? Existe um número crescente de denúncias e condenações de 
estupradores? Estas cifras apontam para a necessidade de análise sistemática desse 
contingente carcerário.

31 São as cadeias públicas Juíza de Direito Patrícia Accioli (SEAPJP) e ISAP Thiago Telles Castro Domingues, ambas 
localizadas em São Gonçalo.
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Tabela 14 - Seguro e Neutro em 06 de agosto de 2013

NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS OBS

SEAPLP FECHADO/
PROVISÓRIO

48 46 2 RDD

SEAPVM TODOS 455 661 206 ITAPERUNA

SEAPAM SEMIABERTO 146 99 47 NEUTRO 
(MAGÉ)

SEAPBM SEMIABERTO 912 1.486 574 SEGURO

SEAPCM SEMIABERTO 279 186 93 NEUTRO

SEAPEM FECHADO/
PROVISÓRIO

1.437 1.337 100 “JACK”

SEAPJCS PROVISÓRIO 884 1.051 167 SEGURO

SEAPRN PROVISÓRIO 606 1.331 725 SEGURO

SEAPFM PROVISÓRIO 532 808 276 SEGURO

TOTAL 5.299 7.005 1.995 195

Tabela 15 - Seguro e neutro em 11 de agosto de 2014

NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS OBS

SEAPLP FECHADO/
PROVISRIO

48 30 18 RDD

SEAPAT FECHADO 960 1742 782 SEGURO

SEAPVM TODOS 458 678 131 NEUTRO /
SEGURO

SEAPAM SEMIABERTO 146 87 59 SEGURO 
(MAGÉ)

SEAPBM SEMIABERTO 912 744 496 165 SEGURO/
TC

SEAPCM SEMIABERTO 208 230 22 NEUTRO

SEAPEM FECHADO/
PROVISÓRIO

1437 1.662 225 NEUTRO / 
SEGURO

SEAPCN PROVISÓRIO 750 1.303 553 SEGURO

SEAPRN PROVISÓRIO 591 352 572 SEGURO

SEAPJP PROVISÓRIO 616 979 363 SEGURO

SEAPTD PROVISÓRIO 616 974 358 SEGURO

TOTAL 6.742 8.781 3.502 242

Fonte: elaboração do autor.
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Esta facção “Povo de Israel” criada dentro de unidades como o presídio Ary 
Franco, e depois deslocada para a penitenciária Hélio Gomes no complexo da Frei 
Caneca, foi sendo espalhada por algumas unidades. Apesar de não ter controle 
territorial atuara muito com o chamado “disque-sequestro”.

TABElA 16 - PoVo DE ISRAEl/”CASTIGo” em 27 de dezembro de 2012
NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS

SEAPBS FECHADO 540 289 251

TABElA 17 - PoVo DE ISRAEl/”CASTIGo” em 06 de agosto de 2013
NOME REGIME CAPACIDADE EFETIVO EXCESSO VAGAS

SEAPBS FECHADO 540 405 105

Fonte: elaboração do autor.

GESTão PRISIonAl EM UnIDADES SUPERloTADAS 
CoM GAnGUES CRIMInoSAS E ConClUSão

O antigo DESIPE enquanto uma instituição relativamente pequena, com 
tradições de uso de violência como castigo e transferências massivas de contingentes 
de presos chegou a ter uma identidade corporativa que era partilhada entre agentes e 
técnicos administrativos. Isto perdurou no período da ditadura civil-militar.

Um processo irreversível de enfraquecimento desse “modelo DESIPE” tem 
início antes do primeiro governo Brizola no Estado do Rio de Janeiro (março de 
1983 a março de 1987). Essa é a primeira fase de privatização do controle interno 
das unidades prisionais. Assegura-se “manutenção de uma ordem mínima” pela 
cooptação das lideranças criminosas pelos gestores. É uma “gestão partilhada” que 
esteve presente no período anterior à expansão do tráfico de cocaína, uso de armas 
pesadas e crescimento acelerado da massa carcerária. É um período em que as 
autoridades abdicaram de comandar a disciplina interna e permitiram a ampliação 
da comunicação dos presos com o ambiente externo.

A partir do primeiro governo Brizola a privatização do controle interno 
ganha um componente de divisão do espaço carcerário e sua gestão por “facções 
criminosas”, que se estende praticamente sem contestação até a criação da SEAP. 
Esta foi a fase da política penitenciária de “ à cada facção criminosa, sua unidade”.

Erroneamente confunde-se essa mudança com o discurso – pouco efetivo 
dentro das unidades – de “direitos dos presos. Isto se dá, em parte, porque a Lei de 
Execução Penal de 198432 – promulgada no final do último governo militar – é o 
marco legal de mudanças positivas. Na LEP estão enumerados os deveres, direitos 
e as regras de disciplina dos presos. E dispositivos como art. 84 que afirma que “o 

32  Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
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preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado.” 
E ainda o art. 102 que prescreve que “a cadeia pública destina-se ao recolhimento 
de presos provisórios.” 

Os anos noventa e a década passada no Rio de Janeiro foram marcados por 
fugas, resgates e rebeliões de presos. Em reação adotou-se o chamado “regime 
disciplinar especial” em 2002 (depois incorporadas como o RDD na LEP em 1º de 
dezembro de 2003). Outro mecanismo que se tornou corriqueiro foi a transferência 
de lideranças de organizações criminosas para presídios federais a partir de 2006, o 
que não assegura que essas lideranças deixem de comandar suas facções nos estados 
da federação. Basta lembrar os ataques armados ao grupo AfroReggae em áreas 
dominadas pelo CV – apesar da existência de UPPs – ordenadas por lideranças 
encarceradas como Marcinho VP.33 

Atualmente lideranças criminosas são, em regra, transferidas para presídios 
federais quando presas. Este foi o caso exemplar do traficante Luis Cláudio Machado, 
conhecido como Marreta. Em fevereiro de 2013, ele fugiu com mais 26 detentos do 
presídio Vicente Piragibe, que fica no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu). 
A SEAP informou que os internos fugiram por um túnel construído na tubulação 
do esgoto. O Marreta foi preso em Assunção, Paraguai de onde comandava entrega 
de cocaína para áreas dominadas pelo CV e ordenava confrontos com policiais e 
ataques à UPPs34 Em 2013, três policiais militares foram mortos durante o trabalho 
em UPPs; entre janeiro e novembro de 2014 o número subiu para oito mortos35.

O Rio de Janeiro atualmente tem – além das facções CV, TC e ADA – o 
chamado “Povo de Israel” que não tem controle territorial externo mas estava 
localizado preponderantemente na penitenciária Bandeira Stampa (SEAPPBS). 
Em agosto de 2014 o perfil da unidade mudou e o contingente de detentos é mais 
variado (“clínica geral”).

As milícias que se organizaram e mantêm controle territorial crescente no Rio. 
A gravidade desta situação transparece quando a Subsecretaria de Inteligência da 
SESEG indica 16 regiões foram até criados cadastros com os números dos títulos 
de eleitores com o objetivo de controlar os votos. O relatório intitulado “Extrato de 
Inteligência de número 2 das eleições de 2014, afirma que: “Tais grupos atuam de 
maneira geral impondo o medo e o controle constante da população, impondo seu 
poderio através de armas e, muitas, vezes praticando homicídios” (sic) (Ferreira 
e Araujo, 2014, p.13). Os milicianos não tem uma unidade própria, mas estão 

33 O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) pediu no dia 3 de setembro de 2013 a prisão preventiva do pastor Marcos 
Pereira	e	do	traficante	Márcio	Nepomuceno	dos	Santos,	o	Marcinho	VP,	pelo	crime	de	associação	para	o	tráfico.	Disponível	
em:<http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/mp-rj-pede-prisao-preventiva-de-pastor-marcos-pereira-e-marcinho-vp,854
392efe76e0410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>.Acesso em: 10 ago. 2014. Ler ainda: A promotoria acusa o pastor 
de	utilizar	os	templos	da	Assembleia	de	Deus	dos	Últimos	Dias	como	esconderijo	para	traficantes	e	depósito	para	armas	
da organização criminosa. Além disso, “sob o manto de estar fazendo um serviço de ressocialização de criminosos”, 
convencia	fiéis	a	esconder	traficantes	e	a	depor	a	seu	favor.	Disponível	em:<http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/09/03/mp-denuncia-pastor-marcos-pereira-por-associacao-ao-trafico.htm>.	Acesso	em:	10	ago,	2014.

34	 Traficante	que	teria	ordenado	ataque	às	UPPs	do	Rio	é	preso	no	Paraguai,	Disponível	em:	<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/2014/12/traficante-que-teria-ordenado-ataque-upps-do-rio-e-preso-no-paraguai.html>	Acesso	em:	26	dez.	2014.

35  ABDALA, Vitor. Ano de 2014 foi marcado por ataques a bases de UPPs no Rio, Disponível em: <http://www.ebc.com.br/
noticias/brasil/2014/12/ano-de-2014-foi-marcado-por-ataques-a-bases-de-upps-no-rio> Acesso em: 2 jan. 2014.
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preponderantemente na penitenciária Lemos de Brito (dividindo espaço com ex-
policiais e o TC). A SEAPLB tem um efetivo real de 600 presos em regime fechado 
e um percentual de excesso de internos de 17 %.

O impacto do da superlotação pode ser vislumbrado na penitenciária Muniz 
Sodré, ocupada por presos em regime fechado do CV. Existe lá um excesso de 
1.326 pessoas, ou seja, 102% em relação à capacidade atual. Nesta unidade ocorrem 
diariamente cerca de mil visitas. E pode-se constatar que é praticamente impossível 
conduzir revistas com o adequado rigor pelos agentes penitenciários. O fato é que 
se for adotado o controle eficaz as filas ficarão imensas e provavelmente sérios 
problemas – como tumultos – ocorrerão.

Em 10 de junho de 2014 a SEAP inaugurou a 34ª Delegacia de Polícia no 
Complexo de Gericinó: já se constata uma média de 3 a 4 pessoas presas por dia 
tentando entrar com drogas nas unidades.

Outra inovação, criada em 21 de maio de 2014, foi a parceria com o TJ-RJ para 
ocorrerem audiências por videoconferências no Complexo. O objetivo da iniciativa 
é reduzir as saídas das unidades prisionais e diminuir o número de apresentação de 
presos distantes em locais distantes. Em média 400 presos saem para depor todos os 
dias nos diversos fóruns do Estado do Rio, alcançando em torno de 10.000 a 12.000 
movimentações por mês. Esta política deverá ter como consequência a redução das 
tentativas de resgate dos presos mais poderosos.

Existe ainda um conjunto de demandas que foram levadas pelos Secretários de 
Segurança dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo 
em audiência no Congresso Nacional no dia 6 de junho de 2014. Essas autoridades 
pediram de que sejam considerados hediondos os crimes de homicídio de agentes 
do Estado, como policiais e professores, o de roubo qualificado, com o uso de 
arma ou que envolva mais de uma pessoa, os roubos com lesões corporais graves 
e a receptação qualificada, que envolve a revenda do bem ou uso em atividade 
industrial. A mudança de qualificação desses crimes faz com que eles passem a 
ser considerados mais graves e dificulta o acesso do criminoso a benefícios como 
progressão de regime e livramento condicional. Para este último, os secretários 
pedem ainda que volte a ser exigido exame criminológico antes da libertação do 
preso. Estas demandas abrirão um debate principalmente entre acadêmicos e grupos 
de defesa de direitos dos presos sobre um endurecimento penal. 

Por fim, nas inúmeras entrevistas realizadas, constatei a sólida convicção entre 
agentes e autoridades que entre participantes de organizações criminosas como o 
CV a reincidência é supostamente de nove entre dez presos.

Mas talvez seja possível trabalhar construtivamente na reabilitação de internos 
que não estão enquadrados nas facções criminosas como o CV. 

Lamentavelmente este trabalho é apenas um primeiro diagnóstico sobre a 
dificuldade de desmantelar organizações criminosas que controlam o espaço prisional 
superlotado e um convite para continuar o debate com estudiosos e a sociedade.

Se existe neste relato crítico das condições carcerárias um aspecto mais 
animador está no crescimento dos detentos que pedem “seguro” ou se declaram 
“neutros”. Por isso é preciso analisar as causas desta mudança.
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Movimentos sociais mexicanos e brasileiros 
na busca por mudanças

Mexican and Brazilian social movements in search for changes

Natasha Alves Ferreira1
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RESUMo
 
Vive-se a possibilidade de uma democracia global, e, ao mesmo tempo, a 

globalização tem comprometido a capacidade instrumental do Estado-Nação. Nesse 
cenário surgem os movimentos sociais como uma forma de lutar por mudanças 
estruturais sociais. A América Latina é um campo rico para o estudo das formas 
de manifestações sociais, em especial pela sua heterogeneidade de manifestações 
populares. O paradigma da desigualdade na América Latina se reproduz no tempo 
e atravessa todos os ciclos econômicos e políticos. O presente artigo visa estudar 
os movimentos sociais latino-americanos, em especial os mexicanos e brasileiros, 
assim como analisar as lutas que ocorreram por meio desses movimentos. O método 
utilizado para tanto é o dedutivo e a técnica de pesquisa é bibliográfica.

PAlAVRAS-CHAVE

Movimentos sociais; México; Brasil. 

ABSTRACT

We live in the possibility of a global democracy and, at the same time, 
globalization has compromised the instrumental capacity of the Nation-State. In this 
scenario arise social movements as a way to fight for social structural changes. Latin 
America is a rich field for the study of the forms of social manifestations, particularly 
the heterogeneity of popular demonstrations. The paradigm of inequality in Latin 
America is reproduced through the time and crosses all economic and political cycles. 
This article aims to study the Latin American social movements, especially Mexicans 
and Brazilians, as well as analyze the struggles that occurred through these movements. 
The method used for this is deductive and the research technique is bibliographic.

1 Mestranda em Direito pela IMED - Faculdade Meridional. Bolsista de Mestrado da CAPES. Especialista em Direito Público 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. naf.natasha@gmail.com

2 Pós-Doutora em Direito-UFSC. Professora do PPG Mestrado em Direito da IMED.
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InTRoDUção

A América Latina teve uma série de movimentos sociais, apresentando uma 
extraordinária heterogeneidade de manifestações populares, em especial no México 
e no Brasil. Uma das marcas comuns desses movimentos foi a utilização das 
tecnologias da informação e da comunicação. Entre essas novas tecnologias, por 
meio da internet se formam diferentes espaços de comunicação. Os novos meios de 
interação encontram-se cada vez mais desterritorializados, e surge uma infinidade de 
escolhas de novos meios de informação e comunicação. A Internet muda o clássico 
conceito de território, permitindo que as limitações geográficas sejam superadas 
no ciberespaço. A noção de soberania também perde sua importância, diante da 
economia globalizada e dos tratados internacionais.3 

Logo, emerge uma nova concepção de soberania, uma soberania pós-moderna, 
cujas fronteiras seriam flexíveis, sem que se saiba ao certo onde se iniciam e 
onde terminam, e sem a certeza de que se iniciam ou terminam, em algum lugar 
demarcado.4 A globalização é a responsável pelo reaparecimento das identidades 
culturais em diversas partes do mundo.5 A contínua transformação da comunicação 
na era digital amplia o alcance dos meios para todos os domínios da vida social, 
numa rede que é simultaneamente global e local, genérica e personalizada. Assim, 
por terem um conjunto de causas estruturais e motivos individuais, os movimentos 
sociais erguem-se contra as dimensões da dominação social e utilizam a comunicação 
de massa baseada em teias que, geralmente, são difíceis de controlar por partes de 
governos ou empresas.6

3 “Em suma: na globalização, os processos dominantes de formação de direito transferem-se de seus centros, politicamente 
institucionalizados no Estado nacional (legislativo e justiça), para a periferia do direito, para as fronteiras do direito com 
outros subsistemas globais. A tônica do novo direito global é ser um direito periférico, espontâneo e gerado pela sociedade. 
Private government, private regulation e private justice tornam-se fontes centrais de direito, sendo fenômenos jurídicos 
originários que o Estado-nação só podia relegar com sucesso para a zona cinzenta da facticidade não-jurídica, porque 
estavam enquadrados e disciplinados por um verdadeiro rosário normativo de direito estatal. Em escala mundial, porém, a 
regulação, por atores sociais, de atividades sociais com feições jurídicas escapa efetivamente das condições normativas 
gerais pelo Estado-nação, sem que naquele espaço tenham-se desenvolvido ou, ao menos, se vislumbrem condições 
gerais	 comparáveis.	Nos	 regimes	privados	globais,	 ocorre	uma	eficaz	autodesconstrução	do	direito,	 capaz	de	 tornar	
simplesmente	ineficazes	os	princípios	básicos	do	direito	estatal,	a	saber:	a	dedução	da	validade	das	normas	jurídicas	
a partir de um modelo hierárquico de fontes normativas, a legitimação do direito por uma constituição politicamente 
posta, o processo legislativo em instâncias parlamentares, a segurança conferida por instituições, processos e princípios 
do Estado de direito e a garantia de espaços de liberdades individuais pelos direitos fundamentais politicamente 
conquistados.” TEUBNER, Gunther. Direito, Sistema e Policontextualidade. Piracicaba: Editora Unimep, 2005. p. 110-101.

4  BOLZAN DE MORAIS, José Luis; VIEIRA, Gustavo Oliveira. Estado e constituição em tempos de abertura: a crise 
conceitual e a transição paradigmática num ambiente intercultural. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo. Ed. Unisinos. julho-dezembro 2013. P.135.

5 GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. 6. ed. Lisboa: Presença, 2006. p. 24
6 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Trad. Carlos Alberto 

Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013, p.11-17.
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Os movimentos sociais, possibilitados pelo espaço digital, são simultaneamente 
locais e globais, começando em contextos específicos, mas encontram-se conectados 
ao mundo inteiro. Além disso, mantêm um debate contínuo na internet e algumas 
vezes convocam a participação conjunta e simultânea em manifestações globais 
numa rede de espaços locais. São movimentos virais, que rapidamente se espalham, 
e amplamente espontâneos em sua origem, geralmente iniciados por alguma 
indignação, sendo relacionada a um evento específico ou a um acesso de aversão 
pelas ações dos governantes.7 

A América Latina começa a se constituir como um terreno não apenas 
democrático, mas também constituinte. A questão da dívida externa internacional 
serviu como forma de contestação do comando imperial. “As próprias formas de 
governar estão mudando e propõem, na abertura dos governos aos movimentos, 
no programa de gestão multitudinária dos bens comuns”, como exemplo, as novas 
figuras de democracia radical, “estas novas formas democráticas pretendem se 
apresentar agora como modelos globais”. Palavras como “democracia, representação, 
globalização e império, biopoder e biopolítica, nova composição técnica e política 
de classe, multidão etc. são termos que sobrepõem a dependência, nação, classe 
operária, dívida, repressão, imperialismo etc.: às vezes os substituem, às vezes 
investem contra eles e os transformam.”8

À análise em termos de «redes de movimentos», segundo Warren9, “implica 
buscar as formas de articulação entre o local e o global, entre o particular e o 
universal, entre o uno e o diverso, nas interconexões das identidades dos atores 
com o pluralismo”. Ou seja, trata-se da busca pelos significados dos movimentos 
sociais num mundo que se apresenta cada vez mais como interdependente, no 
qual surge um número cada vez maior de movimentos de caráter transnacional, 
como os de direitos humanos. Os movimentos sociais lutam pelas mudanças nas 
estruturas sociais. Com base nesses aportes iniciais, o presente estudo ocupa-se 
com os movimentos sociais ocorridos na América Latina, com destaque especial 
para os do México e os do Brasil. 

MoVIMEnToS SoCIAIS nA ERA DA InTERnET

Finalmente vive-se a possibilidade da democracia em escala global. De fato, as 
grandes transformações históricas foram desencadeadas pelos movimentos sociais. 
Os movimentos socais se originam de crises nas condições de vida, ou seja, quando 
a existência cotidiana se torna inaceitável para a maioria das pessoas e geralmente 
são desencadeados por emoções relativas a algum momento significativo. Acabam 
sendo induzidos por uma grande desconfiança nas instituições políticas, levando a 
uma crise de legitimidade em relação aos governantes. Assim, as pessoas começam 

7 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. p.161-162.

8 NEGRI, Antonio; COCCO,Giuseppe. GloBAL: biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Trad. Eliana Aguiar. 
Rio de Janeiro: Record, 2005.p.15

9 WARREN, Ilse Scherer. Redes de Movimentos Sociais. São Paulo: Loyola, 3ª edição. 2005.p.9/10.
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a envolver-se de forma coletiva e buscam novas regras que possam se moldar as 
suas necessidades. Entretanto, muitas vezes, buscando-se a manutenção da ordem 
social e a estabilidade das instituições políticas, os governantes utilizam-se da 
intimidação, ou até mesmo da força.10

A globalização das principais atividades econômicas tem comprometido a 
capacidade instrumental do Estado-Nação11. O Estado acaba afetando ainda mais 
sua soberania ao tentar reafirmar seu poder na arena global pelo desenvolvimento 
de instituições supranacionais. Além disso, os esforços do Estado para restaurar sua 
legitimidade por meio da descentralização do poder administrativo estimulam as 
tendências centrífugas ao trazer os cidadãos para a órbita do governo, aumentando, 
porém, a indiferença destes em relação ao Estado-Nação. 

De forma simplificada, a globalização tem duas faces. Em uma, “o Império” 
propaga de forma global sua rede de hierarquias e divisões que mantém a ordem 
através de novos mecanismos de controle e permanente conflito. Em outra, a 
globalização, “também é a criação de novos circuitos de cooperação e colaboração 
que se alargam pelas nações e os continentes, facultando uma quantidade infinita de 
encontros”. Isso não quer dizer que todos se tornem iguais no mundo, mas o que a 
segunda face proporciona é que, mesmo que as pessoas se mantenham diferentes, 
possa-se descobrir pontos comuns que auxiliem na comunicação para que todos 
consigam agir conjuntamente.12

De acordo com Barbalet, ao nível mais geral, os movimentos sociais 
nascem da ação social coletiva e se diferenciam dos movimentos políticos, pois 
não são direcionados para tomar o poder, mas sim para expressar as aspirações 
das coletividades sociais. Assim, o movimento social está relacionado à mudança 
social por meio da modificação das expectativas e dos costumes que influenciam às 
relações sociais e, enquanto meio de mudança cultural, reformulam em que pode se 
consistir a participação social. Logo, da mesma forma que os movimentos sociais 
podem apressar o desenvolvimento da cidadania, e os direitos de cidadania facilitam 
o aparecimento daqueles.13

10 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.p. 157-158

11	 “A	 análise	 da	 crise	 do	 Estado-Nação	 pressupõe	 uma	 definição,	 bem	 como	 uma	 teoria	 do	 Estado-Nação.	 Contudo,	
considerando que meu trabalho referente a essa questão foi realizado com base em teorias sociológicas já bem 
desenvolvidas,	a	partir	de	diversas	fontes,	remeterei	o	leitor	ã	definição	de	Estado-Nação	elaborada	por	Anthony	Giddens	
em sua obra The Nation-State and Violence (1985: 121): “O Estado-Nação, que existe inserido em um complexo de outros 
Estados-Nação, consiste em um conjunto de formas institucionais de governo, que mantém monopólio administrativo sobre 
um determinado território demarcado (por fronteiras), autoridade assegurada por lei, e controle direto sobre os meios de 
violência nos planos externo e interno”. Entretanto, nas palavras de Giddens, “somente nos Estados-Nação modernos pode 
o aparato do Estado reivindicar para si próprio e efetivamente obter o monopólio dos meios de violência, e somente em 
Estados dessa natureza o alcance administrativo do aparato de governo corresponde de forma direta aos limites territoriais 
sobre os quais tal reivindicação é realizada”(p. 18). Com efeito, conforme argumenta o autor, “um Estado-Nação é um 
repositório de poder, o principal repositório de poder da era moderna” (p.120). Sendo assim, o que acontece, e de que forma 
devemos conceitualizar esse Estado, num momento em que as fronteiras estão desaparecendo e os próprios repositórios de 
poder estão sendo envolvidos por outras forças? Minha investigação começa, para efeito de continuidade teórica, no ponto 
em que o Estado-Nação, segundo o conceito de Giddens, parece estar sendo superado pelas transformações históricas.” 
Anthony Giddens apud Manuel Castells, O Poder da Identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. p.358.

12 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão: guerra e democracia na era do império. Trad. Clóvis Marques. Rio de 
Janeiro: Record, 2005. p.12

13 BARBALET, J. M. A cidadania. Lisboa: Estampa. 1989. p.150
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Bobbio acredita que os movimentos sociais são reconhecidos dentro do 
sistema democrático com base nos princípios fundamentais da liberdade de opinião 
e da liberdade de associação. Esses princípios deveriam ser interpretados como 
verdadeiras precondições para o funcionamento das regras do jogo, principalmente 
em relação “a regra segundo a qual nenhuma decisão coletiva vinculatória pode 
ser tomada e implementada se não repousar em última instância sobre o consenso 
manifestado através de periódicas eleições por sufrágio universal”. Nesse sentido: 

Liberdade de associação e liberdade de opinião devem ser consideradas 
como condições preliminares para o bom funcionamento de um sistema 
democrático, pois colocam os atores deste sistema (fundado sobre a demanda 
vinda de baixo e sobre a livre escolha das decisões ou dos delegados que 
devem decidir) em condições de exprimir as próprias demandas e de tomar 
as decisões após criteriosa avaliação e na sequência de uma livre discussão. 
Naturalmente, nem a liberdade de associação nem a de opinião podem 
ser admitidas de forma ilimitada, como de resto qualquer outra liberdade. 
O deslocamento dos limites numa direção ou em outra determina o grau 
de democraticidade de um sistema. Onde os limites aumentam o sistema 
democrático é alterado, onde as duas liberdades são suprimidas a democracia 
deixa de existir.14

Pettit destaca a importância dos movimentos populares no seu modelo de 
democracia contestatória. De acordo com o autor, quando se pensa em um grupo 
de pessoas sendo ouvidas sobre alguma tomada de decisão pública, a imagem 
que surge é dos movimentos populares, propagando a controvérsia e o debate, e 
progressivamente, o ajuste legislativo. Para ele é necessário, que em uma democracia 
contestatória, as pessoas sejam capazes de aglutinar-se em torno de identidades de 
grupos que eram previamente suprimidas, e que tenham a oportunidade de trazer 
seus pontos de vista para a opinião pública e para a vida política. Ou seja, qualquer 
democracia deveria estar aberta para transformações profundas e abrangentes, 
dando possibilidades para que as alianças e os compromissos evoluam. Entretanto, 
devem existir outros procedimentos relacionados às contestações. Devem haver 
procedimentos capazes de assegurar que a burocracia, a polícia ou os tribunais não 
podem ignorar certos desafios que são levantados contra eles.15

Os filósofos políticos Hardt e Negri trazem nas suas obras a expressão multidão 
ao descreverem os movimentos sociais. Para os autores, a multidão consistiria 
num conjunto de singularidades, ou seja, os sujeitos falam por si mesmos, são as 
singularidades não representáveis. Também pode-se dizer que é um conjunto de 
potencias, pois além de expandir-se, se corporifica. A multidão seria um conceito de 
classe, estaria sempre produtiva e em movimento. Entretanto, seria um conceito de 
classe diverso do conceito de classe trabalhadora. Segundo Negri:

14 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1986.p.72

15 PETTIT, Philip. Republicanism: A Theory of  Freedom and Government. Oxford University Press. Oxford,1997.p.195.
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Se postularmos a multidão como um conceito de classe, precisamos redefinir 
a noção de exploração como exploração da cooperação: cooperação não de 
indivíduos, mas de singularidades, exploração do conjunto de singularidades, 
das redes que compõem o conjunto e do conjunto que abarca estas redes e 
assim por diante. Note-se que a “moderna” concepção de exploração (como 
descrita por Marx) é adequada à ideia de produção em que os atores são os 
indivíduos. É somente porque existem indivíduos que atuam que o trabalho 
pode ser medido pela lei do valor. Também o conceito de massa (como 
multiplicação indefinida dos indivíduos) é um conceito de medida, e mais 
ainda, foi construído pela política econômica do trabalho com esta finalidade. 
Nesse sentido, a massa é o correlato do capital - assim como o povo é o 
correlato da soberania. Devo acrescentar aqui que não por acaso o conceito 
de povo também é uma medida, especialmente nas versões refinadas do 
keynesianismo e do welfare para a economia política.16

O projeto da multidão não seria apenas a expressão de um mundo de igualdade 
e liberdade, não é apenas a exigência de uma sociedade global democrática que seja 
aberta e inclusiva, mas propicia os meios para alcançá-la. Entretanto, ainda hoje, 
a possibilidade da democracia é obscurecida pelo estado de conflito que de forma 
aparente se instalou permanentemente no mundo. A democracia não passou de um 
projeto inconcluso ao longo da era moderna, e os processos da globalização nas 
últimas décadas aumentaram ainda mais o desafio, mas o obstáculo básico enfrentado 
pela democracia é o estado de guerra global. Como a guerra é incompatível com a 
democracia, esta acaba sendo suspensa, e o poder é confiado de forma temporária a 
uma autoridade central para enfrentar a crise. A democracia nunca foi tão necessária, 
pois somente ela poderá levar a uma vida pacífica comum.17

Os movimentos modernos fornecem pautas para as transformações futuras e 
são em parte caminhos para a sua transformação. Segundo Giddens, para aqueles que 
associaram a modernidade, acima de tudo ao capitalismo o movimento trabalhista 
é o movimento social por excelência, já que o capitalismo permanece como um 
sistema de classes e as lutas dos movimentos trabalhistas ainda são relevantes para 
o que possa estar além do capitalismo. Além disso, o autor defende que os outros 
movimentos sociais também seriam importantes e poderiam estar vinculados ao 
caráter multidimensional da modernidade. Importa destacar que os movimentos 
sociais têm suas origens na arena de vigilância do Estado Moderno, e seriam 
analiticamente separáveis dos movimentos trabalhistas, já que aqueles incluem 
certas formas de movimento nacionalista bem como movimentos preocupados com 
direitos de participação política em geral. 18

Outra distinção importante que Negri defende é a distinção entre povo 
e multidão. Enquanto o povo é representado por uma unidade, a multidão não é 

16 NEGRI, Antonio. Para uma definição ontológica da multidão. Lugar comum: estudos de mídia, cultura e democracia. 
Vol.19-20.	 2004	 p.16.	 Disponível	 em:	 <http://uninomade.net/wp-content/files_mf/113003120823Para%20uma%20
definição%20ontológica%20da%20multidão%20-%20Antonio%20Negri.pdf>	Acesso	em:21.out.2014.

17 HARDT, Michel; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na era do Império. Rio de Janeiro: Record, 2005.p.9/10
18 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991. P. 140-141
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representável. O povo constituiu um corpo social, já a multidão é a carne viva. Assim 
como se faz a diferenciação entre povo e multidão, é importante contrastar com a 
massa e a plebe, já que ambas são empregadas como uma força social irracional e 
passiva, violenta e perigosa que, justamente por isto, é facilmente manipulável. De 
acordo com Negri:

Ao contrário, a multidão constitui um ator social ativo, uma multiplicidade 
que age. Diferentemente de povo, a multidão não é uma unidade mas, em 
contraste com as massas e a plebe, podemos vê-la como algo organizado. 
Trata-se, na verdade, de um ator ativo da auto-organização. Uma das grandes 
vantagens do conceito de multidão é assim o de neutralizar o conjunto de 
argumentos modernos assentados sobre a premissa do “temor as massas” ou 
sobre a “tirania da maioria”, argumentos frequentemente utilizados como 
uma forma de chantagem para nos forçar a aceitar (e até mesmo reclamar) 
nossa própria servidão. 19

A multidão pode ser encarada como uma rede aberta e em expansão que 
proporciona os meios da convergência para que se consiga trabalhar e viver em 
comum, na qual todas as diferenças podem ser expressas livre e igualitariamente. A 
multidão é multicolorida, e o grande desafio apresentado pelo conceito de multidão 
“consiste em fazer com que uma multiplicidade social seja capaz de se comunicar 
e agir em comum, ao mesmo tempo em que se mantém internamente diferente”.20

É necessário pensar que, apesar dos novos movimentos sociais serem um 
vislumbre de um futuro possível, existem outras bases que podem conduzir a um 
mundo mais seguro e humano. Apesar dos movimentos pacifistas serem importantes 
para despertar consciências e atingir metas táticas em relação às ameaças militares, 
outras influências como a opinião pública, as políticas das corporações de negócios 
e dos governos nacionais, e as atividades de organizações internacionais, são 
fundamentais para a obtenção de reformas básicas. De acordo com Giddens, 
na situação de globalização acelerada, deve-se maximizar a oportunidade e 
minimizar os riscos, devendo utilizar de forma coordenada o poder. Isso valeria 
tanto para a política emancipatória como para a política da vida. Para o autor, “a 
solidariedade para com as aflições dos oprimidos é integral a todas as formas de 
política emancipatória, mas alcançar as metas envolvidas depende com frequência 
da intervenção da influência dos privilegiados.”21

Portanto, a multidão é um conceito aberto e abrangente que tenta apreender 
a importância das recentes mudanças na economia global. Por um lado, a classe 
operária industrial já não desempenha um papel hegemônico na economia global 
e, por outro lado, hoje em dia a produção já não pode ser concebida apenas em 

19 NEGRI, Antonio. Para uma definição ontológica da multidão. Lugar comum: estudos de mídia, cultura e democracia. 
Vol.19-20.	 2004	 p.18	 .	 Disponível	 em:	 <http://uninomade.net/wp-content/files_mf/113003120823Para%20uma%20
definição%20ontológica%20da%20multidão%20-%20Antonio%20Negri.pdf>	Acesso	em:21.out.2014.

20 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão: guerra e democracia na era do império. Trad. Clóvis Marques. Rio de 
Janeiro: Record, 2005. p.12/13

21 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 1991. P. 143
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termos econômicos, devendo ser encarada de maneira mais ampla como produção 
social, ou seja, não apenas a produção de bens materiais, mas também a produção de 
comunicações, relações e formas de vida. Dessa forma, uma rede distributiva como 
a Internet constitui uma boa imagem de base para a multidão, já que, inicialmente, 
“os vários pontos nodais se mantêm diferentes, mas estão todos conectados na rede, 
e, além disso, as fronteiras externas da rede são de tal forma abertas que novos 
pontos nodais e novas relações podem estar sendo constantemente acrescentados”.22 
Em relação às redes, Castells afirma que

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, 
ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). 23

Os movimentos sociais em rede espalharam-se no mundo árabe, outros 
ergueram-se contra o gerenciamento equivocado da crise econômica na Europa e 
nos Estados Unidos, por governos que se colocavam ao lado das elites financeiras 
responsáveis pela crise à custa de seus cidadãos: Espanha, Grécia, Portugal, Itália, 
Grã-Bretanha, e, com menos intensidade, na maioria dos outros países europeus. 
Em Israel, um movimento espontâneo com múltiplas demandas tornou-se a maior 
mobilização de base da história do país, obtendo a satisfação de muitas de suas 
reivindicações. Nos Estados Unidos, o movimento Occupy Wall Street tornou-se 
o evento do ano e afetou a maior parte do país, inclusive a revista Time atribuiu 
ao “Manifestante” o título de personalidade do ano.24 As redes sociais inovam 
constantemente as possibilidades de exercício de atividades políticas a partir do 
uso da internet.

MoVIMEnToS SoCIAIS nA AMéRICA lATInA 

A América Latina apresenta uma extraordinária heterogeneidade de 
manifestações populares. A diversidade se assenta sobre uma especificidade regional 
denominada “América Latina” e não é simplesmente territorial. Isto quer dizer 
que a captação das distintas realidades deve assumir igualmente tal especificidade 
que a diferencia de outras regiões. Em alguns casos, tem-se avançado na conexão 
entre movimentos sociais e território, ou seja, tem sido necessário reintroduzir 
a ideia de território quando se estuda expressões sociais como a de camponeses 
ou indígenas. Por exemplo, não é possível entender a luta que as comunidades 
Mapuche estão realizando contra a ocupação de seus territórios sem entender o 
significado que o território adquire para eles, ou o Movimento dos Trabalhadores 

22 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Multidão: guerra e democracia na era do império. Trad. Clóvis Marques. Rio de 
Janeiro: Record, 2005. p.13/14

23 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. p.566
24 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Trad. Carlos Alberto 

Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. p. 8-9
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Sem Terra (MST) cujo um de seus principais objetivos é a conquista da terra para o 
trabalho e isto se realiza por ações denominadas ocupações de terra, experiências, 
aprendizagens criadas e recriadas, lógicas construídas na práxis da necessidade 
de sobrevivência. “A América Latina oferece numerosos casos de movimentos e 
redes de organizações sociais que permitem amarrar práticas coletivas a mudanças 
políticas e transformações simbólicas. Examinar esse papel exige não ficar preso a 
tempos e espaços imediatos”.25

No cenário de repressão das lutas sociais, na visão de Gohn26, surgiram 
inicialmente movimentos de resistência à dilapidação da força de trabalho e depois 
de clamores para redemocratização do país. Embora os movimentos sociais tenham 
ocorrido na totalidade dos países da América Latina, a distribuição foi diferenciada. 
Nos países mais industrializados, os movimentos surgiram, em princípio, nos 
grandes centros, articulados a redes movimentalistas em que se destacam a Igreja, os 
sindicatos e alguns partidos de oposição ao regime político na época. Já nos países 
de estrutura econômica de base mais agrária, os pequenos vilarejos aglutinaram as 
ações, com caráter mais de rebeliões. O Brasil concentrou a maioria dos movimentos 
nas últimas três décadas, talvez devido a sua extensão territorial, ou número de 
sua população. Entre o final da Segunda Guerra e os anos 60 a América Latina foi 
palco dos chamados regimes políticos populistas. “O final dos anos 70 e os anos 80 
foram períodos que entraram para a história como uma fase de redemocratização. 
Por intermédio da mobilização e da pressão da sociedade civil e política, os Estados 
nacionais latino-americanos redirecionaram suas políticas internas.” 

A cultura política latino-americana se transformou neste período, ganhando 
aspectos novos, baseados numa visão de direitos sociais coletivos e da 
cidadania coletiva de grupos sociais oprimidos e/ou discriminados. Isto se 
deu graças a uma longa experiência de resistência e de oposição às formas 
de dominação, com rompimento - entre alguns setores sociais - da clássica 
cultura política de aceitação da dominação, de trocas de favores, de espera de 
imobilidade da sociedade diante de um Estado tido como todo-poderoso. 27

A globalização na América Latina parece emblemática em relação às suas 
generalidades e particularidades. Pois, segundo Cocco e Negri, seria a única região 
do mundo que não conseguiu diminuir a desigualdade e manteve-se sempre como o 
continente mais desigual do mundo, no decorrer de todo o século XX. O paradigma 
da desigualdade se reproduz no tempo atravessando todos os ciclos econômicos 
e políticos. Para os autores, o Brasil é o país mais desigual da América Latina e 
manteve-se nessa posição ao longo de todo o século XX, embora seu crescimento 
econômico tenha sido um dos mais elevados do mundo. A importância da trajetória 

25 FALERO, Alfredo. Algumas chaves cognitivas para a pesquisa dos movimentos sociais na América Latina. In: GOHN, 
Maria da Glória; BRINGEL, Breno M. (orgs.). Movimentos sociais na era global. Petrópolis, RJ : Vozes, 2012.p51/72.

26 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.215/227.

27 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.227.
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brasileira não é apenas uma derivada da radicalidade da fragmentação social que 
caracteriza sua sociedade. No Brasil, “a construção do mercado de trabalho livre 
(da relação salarial) não somente ocorreu ali sob o signo de uma tardia abolição 
da escravatura, mas também em função de um maciço e prolongado recurso às 
imigrações internacionais, diante do igualmente maciço movimento de fuga dos 
escravos e ex-escravos.” A anomalia brasileira obriga a colocar no centro da reflexão 
não o poder, mas a potência das lutas pela liberdade, a “marcha” da liberdade.28

MoVIMEnToS SoCIAIS no MéXICo

O Movimento Zapatista foi um dos mais importantes ocorridos no cenário 
mexicano29. Para Castells, o movimento começa a existir para o mundo no ano de 
1994 que marcou o início do acordo de livre comércio norte-americano, o NAFTA. 
No dia 1º de janeiro daquele ano, data que marcava oficialmente o início do acordo, 
o exército Zapatista de Libertação Nacional, assumiu o controle das principais 
cidades próximas à Floresta de Lacandon, no Estado de Chiapas, como San 
Cristobal de las Casas, Altamirano, Ocosingo e Las Margaritas. Os Zapatistas eram 
formados por índios, mestiços, camponeses e intelectuais de origem urbana, alguns 
destes líderes do movimento como o subcomandante Marcos, que mais tarde viria 
a ganhar grande destaque como uma liderança. A partir deste controle armado dos 
grupos guerrilheiros, o exército Mexicano enviou reforços para retomar o controle 
das cidades. O movimento ganhou forte apoio da população e em 12 de janeiro de 
1994, o presidente mexicano Carlos Salinas, anunciou um cessar-fogo unilateral. 
Na visão de Hardt e Negri:

Las campañas zapatistas por los derechos indígenas en México proporcionan 
un claro ejemplo político de esta altermodernidad. Los zapatistas no practican 
ninguna de las estrategias convencionales que vinculan los derechos con la 
identidad: tampoco piden el reconocimiento legal de las identidades indígenas 
en pie de igualdad con otras identidades (en consonancia con una tradición 
jurídica positiva) ni reivindican la soberanía de las estructuras de poder y 
de las autoridades indígenas tradicionales respecto al Estado (conforme al 
derecho natural). De hecho, para buena parte de los zapatistas el proceso 
de politización implica ya tanto un conflicto con el Estado mexicano como 
un rechazo a las estructuras tradicionales de autoridad de las comunidades 
indígenas. De esta suerte, la autonomía y la autodeterminación son los 
principios que guían la estrategia zapatista en la negociación de las reformas 
constitucionales en los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura 
indígenas de 1996 con el gobierno de Ernesto Zedilla.[…] Así, pues, aunque 
los miembros de las comunidades zapatistas son predominantemente indígenas 
y aunque luchan coherente y poderosamente contra el racismo, su política no 
descansa en una identidad fija. No exigen el derecho a «ser quienes somos», 

28 NEGRI, Antonio; COCCO,Giuseppe. Global: biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Trad. Eliana Aguiar. Rio 
de Janeiro: Record, 2005.p.19/20

29 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.p.97/106.
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sino más bien a «devenir lo que queremos». Tales principios de movimiento y 
autotransformación permiten a los zapatistas evitar quedarse atascados en la 
antimodernidad y pasar al terreno de la altermodernidad.30

Os Zapatistas, segundo Castells31, até então desconhecidos em todo o mundo, 
eram basicamente camponeses, na sua maioria índios tzeltales, tzolrziles e choles, 
que ocupavam, desde a década de 40, áreas da floresta de Lacandon, fronteira 
com a Guatemala. Estes camponeses brigavam por terras durante décadas na 
região e foram explorados pelos colonizadores durante séculos. Diversos conflitos 
influenciados por disputas territoriais para exploração de recursos como extração 
de madeira e a produção agropecuária contribuíram para originar o conflito e a 
consequente criação do movimento Zapatista. Para o autor, o estopim foi a prática 
de políticas liberalizantes do início dos anos 90, em especial o acordo do NAFTA, 
que abolia barreiras alfandegárias sobre produtos como o milho e acabava com 
o protecionismo aos preços do café. Com a entrada da competição estrangeira, a 
economia local (silvicultura, pecuária, café e milho) foi fortemente prejudicada. A 
partir de diversos conflitos por posse de terras, onde o presidente Salinas aboliu o 
direito a posse comunal dos camponeses sobre a propriedade rural em benefício da 
propriedade individual que, em 1993, em Lacandon, não se plantou nada e o gado 
foi vendido para a compra de armas. 

É o manifesto “Hoy decimos BASTA!” de 1ª de janeiro de 1994 que marca 
o movimento social, conhecido como Zapatistas. Essas comunidades camponesas 
que deram origem ao movimento se caracterizam como movimento social desde 
os anos 70, onde contaram com o apoio, desde a sua origem, da Igreja Católica, 
principalmente através do bispo Samuel Ruiz de San Cristobal, que tinha grande 
apreço pela teologia da libertação. Apesar deste apoio ao movimento na sua origem, 
principalmente na luta contra os fazendeiros da região e o aparelho político do PRI, 
Partido Revolucionário Institucional, a Igreja se posicionou contra o conflito armado. 
Além da participação da Igreja no embrião do movimento, diversos militantes 
urbanos aderiram ao movimento, como o subcomandante Marcos que chegou a 
região nos anos 80. Porém, essas lideranças urbanas, intelectuais revolucionários, 
que nutriam grande simpatia pelo movimento e eram muito bem aceitos pela igreja 
e pelos camponeses não tinham autonomia para agir por conta própria. Apesar do 
apoio urbano, o movimento é genuinamente camponês, em sua maioria índios. 

Por um lado, eles estão inseridos na continuidade histórica de cinco séculos 
de luta contra a colonização e a opressão. Com efeito, o ponto crítico do 
movimento dos camponeses foi a enorme manifestação de San Cristobal de 
lãs Casas em 12 de outubro de 1992, na qual o protesto ao quinto centenário da 
conquista espanhola foi marcado pela destruição da estátua do conquistador 
de Chiapas, Diego de Mazariego. Por outro lado, eles veem a reencarnação 

30 NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Commonwealth: El proyecto de una revolución del común. Trad. Raúl Sánchez Cedillo. 
Madrid: Akal, 2011.p. 119

31 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.p.97/106.
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dessa opressão sob a forma de nova ordem global: o NAFTA, e as reformas 
liberalizantes implantadas pelo presidente Salinas, que fracassaram maus 
uma vez na tentativa de incluir camponeses e indígenas no processo de 
modernização. As emendas ao histórico artigo 27 da Constituição Mexicana, 
que formalizaria a aceitação das reivindicações dos revolucionários sob 
o comando de Emiliano Zapata, tornaram-se o símbolo da exclusão das 
comunidades camponesas pela nova ordem do livre comércio.32

O movimento Zapatista foi legitimado pela criação de uma nova identidade 
indígena, construída através da luta e incluindo diferentes grupos étnicos. Os 
Zapatistas seriam os verdadeiros patriotas mexicanos e não subversivos. A luta 
armada constituiria o sentimento de contrariedade à dominação estrangeira, 
representado pelo imperialismo norte-americano. O movimento seria amparado pelo 
artigo 39 da Constituição Mexicana que assegura “o direito de alterar ou modificar 
sua forma de governo”. Os Zapatistas seriam democratas com desejo de acabar com 
o unipartidarismo no poder mexicano, sustentado pela fraude eleitoral. 

Grande parte do sucesso dos Zapatistas deveu-se a sua capacidade de 
comunicação. Castells afirma que o movimento pode ser considerado o primeiro 
movimento de guerrilha informacional. Ao mesmo tempo que lutavam pela 
sobrevivência em uma guerra real, souberam transmitir sua mensagem através 
da mídia mundial. Essa comunicação, na verdade, era a sua principal estratégia. 
Ou seja, os conflitos armados seriam apenas formas de demonstrar a sua luta e 
a verdadeira guerra se travaria através da comunicação. Os textos bem redigidos 
divulgados na mídia e as máscaras como símbolo revolucionário são imagens que 
representam a habilidade dos líderes Zapatistas para angariar apoio da população 
mexicana e da mídia mundial para este conflito. As máscaras, por exemplo, podem 
ser utilizadas por qualquer um e acrescenta um caráter dramático ao conflito na 
forma de uniformização de faces.

Um elemento essencial nesta estratégia foi a utilização das telecomunicações, 
de vídeos e da internet em seus primórdios, enviando as mensagens de Chiapas 
para o mundo. A La Neta, criação de uma rede alternativa de comunicação 
computadorizada no México, teve forte influência na comunicação do conflito. Após 
receber uma verba da fundação Ford, a La Neta, através de uma conexão com um 
provedor privado, colocou diversas ONGs locais na rede de computadores. A partir 
desta conexão, os Zapatistas conseguiram fornecer informações ao mundo sobre o 
seu levante. Através da transmissão de informações praticamente instantâneas, o 
movimento inviabilizou a repressão do governo mexicano.

Especialistas da Rand Corporation concordam com essa análise, tendo 
previsto a eventualidade de “guerras informacionais” do tipo zapatista desde 
1993: “Cada vez mais, as forças revolucionárias do futuro podem consistir 
de redes multiorganizacionais amplamente difundidas e desprovidas de uma 
identidade nacional particular, que aleguem ter como origem a sociedade 

32 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.p.101/102.
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civil, e incluam grupos e indivíduos agressivos, ardosos defensores do uso de 
tecnologia avançada para a comunicação, bem como para a comunicação”. 
Os zapatistas parecem ter transformado em realidade o pior dos pesadelos dos 
especialistas da nova ordem global.33

Outro importante movimento ocorrido no México é o movimento social de 
Oaxaca, organizado pela APPO, Organização da Assembleia Popular dos Povos de 
Oaxaca. O movimento iniciou-se em 2006, a partir de repressão violenta aos protestos de 
professores que reivindicavam aumentos salariais. O resultado posterior a este conflito 
foi um aumento de pessoas mortas, desaparecidas e processadas. A região é marcada pela 
heterogeneidade da sua população, com 16 diferentes etnias indígenas totalizando 32% 
da população local.34 O conflito de 2006, em Oaxaca, é o resultado de diversas tensões 
que tem como origem diversos problemas estruturais. O movimento social representa o 
protesto contra a repressão. A ausência de reformas democráticas do Estado do México 
e o consequente relaxamento dos controles aos governadores dos Estados possibilitou 
um autoritarismo subnacional, ou um “Governadorismo autoritário”.35

Esse governadorismo autoritário representa muito mais o medo dos cidadãos 
do que o seu consenso. Mais do que um Estado de Direito, representa uma relação de 
patrimonialismo e clientelismo do poder e dos recursos públicos. O uso da repressão, 
a falta de abertura ao diálogo e a manipulação da informação através da contrariedade 
a liberdade de imprensa, também são características dessa forma de estrutura política 
mexicana.36 O caso mais emblemático neste movimento social é a mobilização de uma 
rádio local, Radio Plantón, iniciada para divulgar os protestos, e que teve seu material 
de operação destruído em repressão ao seu apoio ao movimento. Após seu fechamento, 
a rádio reiniciou sua transmissão através de uma coalizão entre rádios livres mexicanas 
para continuar transmitindo o conflito entre o governo e o movimento social.37

Atualmente o México vive dias em que a violência parece ter saído do 
controle. Um evento trágico com repercussão mundial aconteceu recentemente, 26 
de setembro de 2014, em Iguala, quando 6 estudantes foram mortos em confronto 
com a polícia e 43 desapareceram. Os estudantes desaparecidos teriam sido 
assassinados e seus corpos queimados por uma gangue de traficantes, com suspeitas 
de participação da polícia. O incidente começou com um protesto, interrompido 
com grande violência por parte da polícia.38

33 Rondfeldt, David (1995) “The battle for the mind of  Mexico”, publicado versão eletrônica junho de 1995 na home page 
da RAND Corporation. Disponível em: <http://.eco.utexas.edu/homepages/faculty/chiapas95/netwars>. apud CASTELLS, 
Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.p.106.

34 FELDMANN, Anna Flávia. SANCHÉZ, Waldo Lao Fuentes. Comunicação e movimentos sociais no México: o caso da 
rádio Plantón. Revista Alterjor. São Paulo. Ano.1 Vol.1. Ago-Dez 2009.p.03/04

35 AMAYA, Jacobo Humberto Arellano. El movimiento social en Oaxaca: el caso de la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO). Revista textual. Número 54: jul-dez 2009.p.11/12 Disponível em: <http://.chapingo.mx/revistas/textual/
contenido.php?id_articulo=793?id_revistas=2?id_revista_numero=77> Acesso em:21.out.2014.

36 VÁSQUEZ, Véase Víctor Raúl Martínez. Autoritarismo, Movimiento Popular Crisis Política. Oxaca: Carteles Editores-P.G.O,2007.p.19
37 FELDMANN, Anna Flávia. SANCHÉZ, Waldo Lao Fuentes. Comunicação e movimentos sociais no México: o caso da 

rádio Plantón. Revista Alterjor. São Paulo. Ano.1 Vol.1. Ago-Dez 2009.p.04
38 México confirma massacre de estudantes por polícia e gangue. BBC Brasil, 08, nov, 2014. Disponível em <http://.bbc.

co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141108_mexico_confessa_fd> Acesso em 10 nov.2014.



222 Natasha Alves Ferreira, Salete Oro Boff  

Os estudantes eram da Escola Normal Rural Raul Isidro Burgos, em Ayotzinapa, 
Estado de Guerrero. A escola era conhecida como uma espécie de “celeiro de 
guerrilheiros” devido a sua orientação socialista. A escola fazia parte de uma rede 
de 29 unidades, restam apenas 13 hoje, que tinham como objetivo criar líderes 
comunitários. Os estudantes foram às ruas para buscar verbas e transporte para 
participarem das manifestações que marcariam o aniversário do Massacre de 
Tlatelolco, em 1968, na cidade do México. Na ocasião, entre 200 e 300 estudantes 
foram mortos pela polícia durante um protesto. O prefeito da cidade foi acusado de 
ter sido o mandante do massacre.39

Após desaparecimento dos 43 estudantes a população mostrou sua indignação 
com a tragédia pedindo um basta para a violência em uma onda de protestos. Pela 
primeira vez a classe média se juntou aos manifestantes, uma novidade no México. 
Existe uma atmosfera diferente no ar do país. A cara dos protestantes vem mudando 
e pessoas que nunca haviam participado agora marcham nas ruas pedindo o fim da 
onda de violência. Outra parte da população protesta de forma desorganizada e mais 
violenta. Após o desaparecimento dos estudantes, manifestantes incendiaram os 
portões do Palácio Nacional da Cidade do México. Apesar do Presidente mexicano 
não viver no palácio, o fato é muito representativo, pois mostra a insatisfação da 
população contra a forma como o país vem sendo governado.40

Em relação a organização dos protestos atuais, não existem lideranças 
articuladas. A população está indo às ruas para demonstrar sua insatisfação contra 
a violência. Neste contexto, o atual presidente do México, Enrique Peña Nieto, 
sofre com a diminuição da sua popularidade e com a associação dos problemas 
do México à sua imagem. Porém, a instabilidade política mexicana parece ter uma 
origem muito anterior ao atual momento. Os acontecimentos dos dias de hoje são 
apenas um reflexo da história de um país que não conseguiu respeitar de forma igual 
os diferentes grupos sociais e étnicos. A onda de violência mexicana reflete um 
histórico de conflitos entre a classe política, a polícia, o narcotráfico e a população. 
Em 2010 o prefeito de uma cidade do Estado de Tamaulipas foi assassinado após 
a descoberta de corpos de 72 imigrantes pela polícia. No mesmo ano deste evento, 
duas semanas antes, o prefeito da cidade de Hidalgo também havia sido assassinado.41

Uma outra face dos conflitos atuais envolvem a histórica questão da propriedade 
das terras e que teve influência na criação de diferentes movimentos sociais, como 
os Zapatistas. O atual presidente do PRI (Partido Revolucionário Institucional), 
Enrique Peña Nieto anunciou em 2013 novo plano energético que promove uma 
reforma constitucional no país. A partir desta reforma, o setor energético foi aberto 
para investimentos privados nacionais e estrangeiros. As populações camponesas 
temem que o objetivo dessa reforma seja a privatização de suas terras. De acordo 

39 México confirma massacre de estudantes por polícia e gangue. BBC Brasil, 08, nov, 2014. Disponível em <http://.bbc.
co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141108_mexico_confessa_fd> Acesso em 10 nov.2014.

40 AHRENS, Jan Martínez. “Estamos fartos, dizemos já basta”. El País, 21, nov, 2014. Disponível em <http://brasil.elpais.
com/brasil/2014/11/21/internacional/1416529423_601609.html> Acesso em 25 nov.2014.

41 Prefeito é morto em onda de violência no México após chacina. BBC, 30, ago, 2014. Disponível em <http://.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2010/08/100830_mexico_prefeito_dg.shtml> Acesso em 25 nov.2014.
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com manifestantes contrários a esta reforma, ela incluiria expropriação de terras 
rurais de uso coletivo, chamadas ‘ejidales’, em benefício de empresas para 
exploração de petróleo e construção de represas42. O conflito atual demonstra que a 
histórica disputa por terras nas áreas agrícolas e nas florestas é um tema recorrente 
e que não parece estar perto de um fim. A disputa entre comunidades camponesas, 
os grandes agricultores, as empresas privadas e o Estado são a ponta de um iceberg 
com problemas profundos e complexos que remetem à exploração colonial sobre os 
povos indígenas.

MoVIMEnToS SoCIAIS no BRASIl

O Brasil passou por uma série de movimentos sociais, em especial destacam-
se os seguintes movimentos: Confederação dos Tamoios (1562), Insurreição 
Pernambucana (1645), Guerra dos Bárbaros (1682), Revolta no Maranhão (1684), 
Revolta de Filipe dos Santos (1720), Inconfidência mineira (1789), Conjuração 
Baiana (ou Conspiração dos Alfaiates) (1798), Revolução Pernambucana (1817), 
Cabanagem (1833), Guerra dos Farrapos (1835), Sabinada (1837), Balaiada (1838), 
Revolução Praieira (1848), Revolta da Armada (1893), Revolução Federalista 
(1893), Guerra de Canudos (1896), Revolta da Vacina (1904), Guerra do Contestado 
(1912), Movimento Tenentista (1922), Revolução Constitucionalista (1932), Golpe 
de 1964 (1964). Já no final dos anos 70, tinha-se bem claro de que fenômeno se 
estava tratando, eram os movimento sociais populares urbanos, particularmente 
aqueles que se vinculavam às práticas da Igreja católica, na ala articulada à Teologia 
da Libertação43. Os anos 80, segundo Gohn, trouxeram um panorama novo na 
prática e na teoria sobre os movimentos sociais populares urbanos. 

42 PITTS, Natasha. No México, movimentos sociais denunciam o que estaria por trás da reforma energética. Brasil de Fato, 
02, set, 2014. Disponível em <http://.brasildefato.com.br/node/29701> Acesso em 25 nov.2014.

43 “Os pobres vencem sua situação oprimida quando elaboram uma estratégia mais adequada à transformação das 
relações sociais; é aquela da libertação. Na libertação, os oprimidos se unem, entram num processo de conscientização, 
descobrem as causas da sua opressão, organizam seus movimentos e agem de forma articulada. Inicialmente reivindicam 
tudo o que o sistema imperante pode dar (melhores salários, condições de trabalho, saúde, educação, moradia, etc.); 
em seguida, agem visando uma transformação na sociedade atual na direção de uma sociedade nova marcada pela 
participação ampla, por relações sociais mais equilibradas e justas e por formas de vida mais dignas.

 Na América Latina, onde nasceu a Teologia da Libertação, sempre houve, desde os primórdios da colonização ibérica, 
movimentos de libertação e de resistência. Indígenas, escravos e marginalizados resistiram contra a violência da 
dominação portuguesa e espanhola, criaram redutos de liberdade, como os quilombos e as reduções, encabeçaram 
movimentos de rebelião e de independência. Houve bispos como Bartolomeu de las Casas, Antônio Valdivieso, Toríbio 
de	Mogrovejo,	e	outros	missionários	e	Sacerdotes	que	defenderam	o	direito	dos	oprimidos	e	fizeram	da	evangelização	
também um processo de promoção da vida. Apesar da dominação maciça e da contradição com o Evangelho, nunca se 
perderam na América Latina os sonhos de liberdade. Nos últimos decênios, entretanto, assistimos em todo o continente 
à emergência de uma nova consciência libertária. Os pobres organizados e conscientizados batem às portas de seus 
patrões e exigem vida, pão, liberdade e dignidade. Começam-se ações que visam libertar a liberdade cativa; emerge 
a	 libertação	como	estratégia	dos	próprios	pobres	que	confiam	em	si	mesmos	e	em	seus	 instrumentos	de	 luta	como	
os	sindicatos	 independentes,	organizações	camponesas,	associações	de	bairros,	grupos	de	ação	e	reflexão,	partidos	
populares, comunidades eclesiais de base. A eles se associam grupos e pessoas de outras classes sociais que optaram 
pela mudança da sociedade e se incorporam em suas lutas.” BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Como fazer teologia da 
libertação. 8. Ed. Petrópolis: Vozes, 2001. P.18-19.
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Na prática, surgem novas lutas como pelo acesso à terra e por sua posse, pela 
moradia, expressas nas invasões, ocupações de casas e prédios abandonados; 
articulação do movimento dos transportes; surgimento de organizações 
macro entre as associações de moradores; movimentos de favelados ou 
novos movimentos de luta pela moradia; movimentos de desempregados; 
movimentos pela saúde. Alguns movimentos perderam importância, como a 
Luta por Creches e o Movimento Contra os Loteamentos Clandestinos, em 
São Paulo. 44

Fruto da conjuntura político-econômica da década de 80, novos tipos de 
movimentos foram criados. Foram os movimentos dos desempregados e das 
Diretas Já, que se definiam no campo da ausência do trabalho e na luta pela 
mudança do regime político brasileiro. De forma embrionária, surgem questões 
complexas nesses movimentos relativas ao plano da moral, da ética na política, 
entre outras. A importância dos movimentos dos anos 80 está relacionada ao papel 
que desempenharam na política brasileira, “o das Diretas Já, por exemplo, surgiu 
no momento de pico de um ciclo de protestos, contra o regime militar e a política 
excludente de desemprego, e demarcou o início de um novo ciclo de protestos, 
então centrado na questão da Constituinte”.45 Este movimento apoiava a emenda 
que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República no Brasil. Em 25 
de abril de 1984, a emenda constitucional foi colocada em votação, porém não foi 
aprovada. As eleições diretas para presidente do Brasil só ocorreram em 1989, após 
a Constituição de 1988.

Nos anos 90, alguns estudiosos dos movimentos sociais passam a se 
preocupar com os problemas da violência, da exclusão social ou com novas 
práticas civis e deixam a temática dos movimentos de lado. A centralidade da 
maioria dos estudos passa a ser as redes de ONGs e os mecanismos institucionais 
da democracia participativa. Começa a existir uma nova concepção na sociedade 
brasileira, a cidadania passa a ser tratada não apenas como categoria individual, 
mas também coletiva. Ocorre uma ampliação da cidadania, que não está restrita 
apenas aos aspectos jurídico-formais. Existe um reconhecimento do outro 
enquanto ser, até então excluído, como sujeito de interesses válidos, valores 
pertinentes e demandas legítimas. O conflito social deixa de ser simplesmente 
reprimido e passa a ser reconhecido.46

O movimento popular rural, conhecido como Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), criado em 1979, começa a se espalhar na década de 90, 
por todo o Brasil. O movimento realiza centenas de ocupações de terras, organiza-se 
em acampamentos, luta pela obtenção da posse da terra em assentamentos criados 
pelo governo, cria cooperativas de produção e comercialização e funda escolas de 

44 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.279

45 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.286

46 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.281/303
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formação para as lideranças. Entretanto, o MST acaba mudando suas diretrizes 
programáticas e sua filosofia política. Nos anos 70, o MST esteve associado 
à CPT (Comissão Pastoral da Terra). Já na década de 80 passou a contar com 
dirigentes ligados à CUT (Central Única dos Trabalhadores) e ao PT (Partido dos 
Trabalhadores), fundamentando seu projeto no socialismo marxista. Nos anos 90 o 
MST redefine suas estratégias para se inserir numa economia de mercado e tornar 
seus assentamentos produtivos, voltados para o mercado externo e não apenas pelo 
consumo de subsistência, mas sem abandonar seus ideais socialistas. Entretanto, 
os anos 90 foram trágicos para o MST, centenas de trabalhadores foram mortos em 
conflitos pela posse de terra. O cenário político brasileiro estava profundamente 
desgastado no início dos anos 90, o desemprego, a insegurança, a corrupção que 
culminou com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o 
aumento de violência nas ruas, os arrastões nas praias cariocas, as chacinas de 
menores, os sequestros e a intensificação do narcotráfico, todos esses fatos criaram 
um clima para que a população pedisse um basta, surgiu o Viva Rio, com uma 
marcha pelas ruas da capital carioca com todos vestindo branco, em alusão à paz. 47

Destaca-se que as redes sociais inovam constantemente as possibilidades de 
exercício de atividades políticas a partir do uso da internet. No Brasil, em 2013, 
houve uma grande manifestação nas ruas. O ponto inicial da movimentação foi 
o aumento no valor das passagens de ônibus, mas o movimento não parou por aí. 
Várias passeatas, com a paralisação de boa parte do país, ocorreram pelos meses 
de junho a julho de 2013. Essas manifestações foram organizadas através da rede 
social Facebook e, em 20 de junho, mais de um milhão de pessoas foram às ruas para 
protestar, pelos pedidos mais diversos, mas principalmente pelo fim da corrupção e 
a melhoria na saúde48. Os movimentos sociais têm a necessidade de abrir um espaço 
público diferente e não limitado à internet, mas que seja visível nos lugares da vida 
social. Por este motivo, ocupam o espaço urbano e os prédios simbólicos.49

As principais mudanças ocorridas com manifestações em rede de Julho de 
2013, no Brasil, foram: a redução do preço das passagens em várias cidades, a 
rejeição da PEC 37 (que limitava os poderes de investigação do Ministério Público), 
a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas votações em 
plenário para perda de mandato de deputados e senadores foi aprovada pelo senado, 
estão na pauta a PEC 6/2012 que exige “ficha limpa” para ocupação de cargos 
comissionados e funções de confiança e as PECs 53/2011 e 75/2011, a primeira 
dispõe sobre o Estatuto da Magistratura, para excluir a pena de aposentadoria e a 
aposentadoria por interesse público de magistrados. A segunda prevê a possibilidade 
de aplicação, a membros do Ministério Público, das penas de demissão e cassação de 
aposentadoria ou de disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público.

47 GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São Paulo: Loyola, 
1997.p.305/307

48 Mais de um milhão de pessoas vão às ruas do país para protestar <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/06/
mais-de-um-milhao-de-pessoas-vao-as-ruas-do-pais-para-protestar-4176705.html> acessado em 02/08/2013.

49 CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. Trad. Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.p.14-15.
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O cientista social Ricardo Antunes50 defende que as redes sociais não causam 
as rebeliões, as redes sociais permitem que as rebeliões explodam, aflorem. Dessa 
forma, uma manifestação de rua pode ser convocada em poucas horas e por milhares 
de pessoas. Entretanto, não é possível manter um conjunto de manifestações de 
massa ao longo de vários meses. Assim como as manifestações espanholas, as 
brasileiras têm um caráter de explosão, expansão e refluxo. Mas estas são também 
manifestações polissêmicas, que então se tornam mais profundas em bairros da 
periferia que passam por dificuldades. O Rio de Janeiro tornou-se a cidade mais 
politizada e dessas lutas emergiu o fenômeno dos Black Blocs. Dessa forma, 

As manifestações tornaram-se mais violentas porque há a violência policial 
e há a violência da sociedade. Alguns destes grupos entendem que não há 
mais alternativas para responder a esta sociedade violenta. Eu imagino, 
porque não há ainda muitos estudos sobre isso, que a maior parte dos jovens 
que estão nos Black Blocs não são filhos da classe média alta, mas são jovens 
da periferia, que vivem a violência cotidiana na sua porta, no seu bairro, na 
sua rua, através da polícia que reprime. Isso criou este quadro. E, se não 
é mais possível ter manifestações todo dia de 200 mil, 300 mil pessoas, é 
possível ter manifestações de 10 mil, 5 mil, 2 mil, 500 pessoas em várias 
regiões e várias áreas, construindo-se formas distintas de manifestação do 
descontentamento social.51

Além dessa grande manifestação, iniciada pelo movimento passe livre pela 
insatisfação com o valor das passagens, existiram movimentos posteriores, dentre 
eles os movimentos contra a Copa do Mundo ocorrida no Brasil e os rolezinhos. 
Rolé significa dar uma volta, o rolezinho é a reunião de jovens e adolescentes 
em shoppings que nasceu na periferia de São Paulo e já se espalhou por outras 
partes do país. O problema é que os shoppings ficaram preocupados com a reunião 
dos jovens, que marcavam encontros pelo Facebook, e atraiam dezenas de jovens 
da periferia para o estabelecimento. O fenômeno acabou sendo visto como 
uma forma de “apartheid” social, que mostraria a desigualdade social e racial 
no país. Já os movimentos contrários à Copa do Mundo foram a continuação 
do movimento que iniciou em junho de 2013, ou seja, cansados da corrupção e 
do superfaturamento das obras públicas, vários brasileiros saíram nas ruas para 
protestar contra o evento. O STF, por 8 votos a 2, rejeitou e julho de 2014 o pedido 
de liminar do PSDB para permitir manifestações ideológicas dentro dos estádios 
da Copa do Mundo. O alvo da ação foi o parágrafo 1º, do artigo 28 da Lei Geral da 
Copa, segundo o qual é ressalvado o direito ao livre exercício de manifestação e 
à plena liberdade de expressão em defesa da dignidade humana nas arenas, para o 

50 ANTUNES, Ricardo. As manifestações e a luta por outro modelo de democracia. Revista IHU. São Leopoldo, n.434, 
Ano XIII. Dez. 2013. Entrevista concedida a Luciano Gallas. Disponível em <http://.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=5306&secao=434> acesso em 10 jan. 2014.

51 ANTUNES, Ricardo. As manifestações e a luta por outro modelo de democracia. Revista IHU. São Leopoldo, n.434, 
Ano XIII. Dez. 2013. Entrevista concedida a Luciano Gallas. Disponível em <http://.ihuonline.unisinos.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=5306&secao=434> acesso em 10 jan. 2014.
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ministro Gilmar Mendes, a lei não limita a liberdade de expressão e foi elaborada 
para prevenir confrontos dentro dos estádios.52

ConClUSão 

A liberdade de expressão só é materialmente dada através pelo desenvolvimento 
da multidão e da sua constituição como um corpo social de singularidades. O 
empoderamento dos cidadãos é irreversível no Brasil e no mundo, bem como a 
autonomia comunicativa dos jovens. Entretanto, existem muitas dúvidas sobre as 
reais modificações na sociedade que essas manifestações trarão. 

A partir das análises dos movimentos sociais da América Latina, conclui-se 
que a insatisfação da sociedade, manifestada nos protestos, remete a problemas 
originados desde a fase colonização europeia destes países. O modelo de governo 
patrimonialista e clientelista criou uma relação de histórica de submissão do povo 
em relação aos seus governos. O desrespeito aos direitos básicos a diversos setores 
da sociedade contribuiu para a criação de sociedades com grandes desigualdades 
sociais. O modelo democrático latino-americano não consegue atender às demandas 
de uma sociedade complexa, com diferentes anseios e cada vez mais fragmentada.

A relação entre o Estado e a sua população não é uma relação democrática é 
exercida através da força e não do diálogo, herança das ditaduras latino-americanas 
do século XX e da exploração europeia aos povos indígenas e mestiços. O 
resultado disso, é uma sociedade que não acredita nos seus representantes e que não 
enxerga opções que possam atender às suas reivindicações nas urnas. Este modelo 
democrático cria um sistema que incentiva governos populistas que não conseguirão 
cumprir promessas eleitorais e que, para se eleger, se comprometem com interesses 
privados e não com as demandas da maioria da população.

Os movimentos sociais são exatamente o que eles dizem ser e o seu significado 
varia com o tempo. No cenário atual, o conceito de multidão é plenamente aplicável 
aos movimentos que vem ocorrendo, especialmente no México e no Brasil. A 
multidão como esse conjunto de singularidades, não representáveis, em que sujeitos 
falam por si mesmos, é totalmente compatível com o movimento ocorrido em junho 
de 2013 no Brasil e com os atuais movimentos mexicanos. Ou seja, um movimento 
que se originou das crises nas condições de vida, quando a existência cotidiana se 
tornou inaceitável para muitas pessoas, sendo o aumento das passagens o estopim 
de uma série de outras insatisfações. Tanto o Brasil como o México passam por 
uma crise de legitimidade em relação aos governantes. Entretanto, muitas vezes, 
os governantes em busca da manutenção da ordem social e a estabilidade das 
instituições políticas, de ambos os países, utilizaram-se da força.

O futuro, através da tecnologia, traz uma fagulha de esperança para a 
população latino-americana. A comunicação não pode ser mais controlada por um 
pequeno grupo de interesses. A sociedade percebeu isso e passou a utilizar a internet 

52 Supremo veta manifestações ideológicas nos estádios da Copa do Mundo. Conjur. 1 jul. 2014. Disponível em: <http://.
conjur.com.br/2014-jul-01/supremo-veta-manifestacoes-ideologicas-estadios-copa> Acesso em: 05 nov. 2014.
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como ferramenta revolucionária. Uma revolução pacífica que bombardeia governos 
impopulares e autoritários com informações que acabam com a sua legitimidade 
e colocam uma lente de aumento em suas feridas, contradições e inconsistências. 
Essa revolução não pode ser suprimida pela violência, pois permite a utilização de 
tecnologias que preservam o anonimato e incentivam uma parte da sociedade, não 
favorável a violência, a virar instrumentos de um movimento de transformação na 
sociedade. O resultado dessa transformação ainda é incerto e convive com uma 
dicotomia de esperança e medo. Revela também a face mais oculta da sociedade: 
desde suas maiores forças até suas piores facetas.
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o curso de direito e a questão racial brasileira1

The right course and the question brazilian racial

Carlos Alberto Lima de Almeida2
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RESUMo

O presente artigo desenvolve reflexões relacionadas à alteração instituída 
nas diretrizes e bases da educação nacional por intermédio da Lei 10.639/2003 
(que alterou a Lei 9394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”), contextualizando 
a pesquisa em andamento com alunos ingressantes e concluintes do Curso de Direito 
da Universidade Estácio de Sá, visando à investigação quantitativa (a) da percepção 
dos alunos em relação às vivências relacionadas à discriminação racial; (b) da 
percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte das instituições 
de ensino da educação básica, com foco específico no ensino fundamental e ensino 
médio, que revelem a efetivação da política de afirmação e valorização do negro 
em nossa sociedade, em decorrência dos objetivos previstos na Lei 10.639/2003; e 
(c) da percepção dos alunos sobre o conteúdo estudado ou a ser estudado no curso 
de Direito que guardem relação com a questão racial no Brasil e/ou com políticas 
educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de 
superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial.

PAlAVRAS-CHAVE

Direito; Racismo; Antirracismo; Educação escolar; Lei 10.639/2003.

ABSTRACT

This article develops reflections related to the change introduced in the 
guidelines and bases of national education through the Law 10.639/2003 (which 
amended Law 9.394/1996 to include in the official curriculum of the Education 
Network mandating the theme “History and Culture Afro-Brazilian”), contextualizing 
ongoing research with students entering and graduating from the Law School of 
the University Estacio de Sa, aimed at quantitative research (a) the perception of 

1  Pesquisa vinculada ao Edital Pesquisa Produtividade 2014 – Universidade Estácio de Sá 
2 Doutor em Política Social PPGPS-UFF. Professor Auxiliar I da Universidade Estácio de Sá. E-mail: carlosalberto.
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students in relation to experiences related to racial discrimination; (b) the perception 
of the students about the development of actions on the part of the basic education 
educational institutions, with specific focus on primary and secondary education, 
revealing the effectiveness of the policy statement and appreciation of black in our 
society, due to the objectives set forth in Law 10.639/2003; and (c) the perception of 
the students on the content studied or to be studied in law school that relate to any 
race in Brazil and / or educational and pedagogical strategies that value diversity 
policies in order to overcome prejudicial attitudes ethnic-racial nature.

KEywoRDS

Right; Racism; Antiracism; School education; Law 10.639/2003.

InTRoDUção

O presente trabalho decorre de pesquisa em andamento envolvendo uma 
amostra de alunos do curso de direito da Universidade Estácio de Sá no município 
do Rio de Janeiro, e tem por objetivo contribuir para a produção de conhecimentos 
relativos à operação do racismo na sociedade brasileira, em especial no campo da 
política de educação. 

Tem como objetivos específicos: Investigar, entre os alunos da referida instituição 
de ensino superior, vivências relacionadas à discriminação racial; Investigar a 
percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte das instituições 
de ensino da educação básica, com foco específico no ensino fundamental e ensino 
médio, que revelem a efetivação da política de afirmação e valorização do negro em 
nossa sociedade, em decorrência dos objetivos previstos na Lei 10.639/2003, que 
fixou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, 
com o objetivo de promover uma mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, 
posturas, modo de tratar as pessoas negras, a partir da disseminação da história e 
cultura africanas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia 
racial na sociedade brasileira; mito este que desconsiderou as desigualdades seculares 
que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os negros; e, Investigar a 
percepção dos alunos sobre o conteúdo estudado ou a ser estudado no curso de Direito 
que guardem relação com a questão racial no Brasil e/ou com políticas educacionais 
e de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar posturas 
preconceituosas de cunho étnico-racial.

A lEI 10.639/2003 E A PESquISA No CuRSo DE DIREITo

Este trabalho discute, a partir de reflexões relacionadas à alteração instituída 
nas diretrizes e bases da educação nacional por intermédio da Lei 10.639/2003 
(que alterou a Lei 9394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”), a problemática 
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das relações étnico-raciais no ambiente escolar, revelando a importância do tema no 
campo da política social brasileira e sua inserção na pesquisa envolvendo o curso de 
direito, numa perspectiva interdisciplinar. 

A emergência de políticas sociais afirmativas orientadas para a raça, 
especialmente no campo da educação, é provavelmente a causa principal da 
crescente importância dada aos estudos que unem os temas raça e educação nas 
Ciências Sociais brasileiras nas últimas décadas, tanto no ponto de vista político 
quanto social (BARBOSA, 2005). Na concepção de alguns autores, tais políticas, 
originárias de terras estrangeiras, teriam o efeito de ferir a singularidade das 
relações raciais no Brasil. Para outros, tais medidas sinalizam para a possibilidade 
de reversão do quadro histórico de desigualdades entre os grupos raciais no país. 
(SILVA, A.P. et al, 2009, p. 23) 

Por intermédio da citada lei procura-se a promoção de uma mudança nos 
discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras, a 
partir da disseminação da história e cultura africanas, buscando-se especificamente 
desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que 
desconsiderou as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria 
com prejuízos para os negros. 

A pesquisa discute, a partir de reflexões relacionadas à alteração instituída 
nas diretrizes e bases da educação nacional por intermédio da Lei 10.639/2003 
(que alterou a Lei 9394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”), a problemática 
das relações étnico-raciais no ambiente escolar, revelando a importância do tema no 
campo da política social brasileira. 

Por intermédio da citada lei procura-se a promoção de uma mudança nos 
discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras, a 
partir da disseminação da história e cultura africanas, buscando-se especificamente 
desconstruir o mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que 
desconsiderou as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria 
com prejuízos para os negros. 

A lei 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e já 
em seu artigo 1º define que “a educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais.”

Em relação à educação escolar é preciso entender que esta abrange os processos 
formativos que se desenvolvem nas instituições de ensino e, na perspectiva do direito, 
é correto observar os critérios fixados nas leis tanto para o funcionamento de tais 
estabelecimentos educacionais quanto para os objetivos que serão perseguidos com a 
atividade por eles desenvolvida. Observar a legislação aplicável à educação, portanto, 
é um dever para as instituições de ensino e para os profissionais da educação.

Num país marcado pelo denominado mito da democracia racial, sintetizado 
pela distância entre o discurso e a prática dos preconceitos, da discriminação entre 
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brancos e negros no Brasil, tema que será oportunamente aprofundado, a opção 
pelas instituições de ensino privadas guarda relação com a escola e seu papel 
na reprodução das desigualdades sociais, noção estruturada por NOGUEIRA e 
NOGUEIRA (2002) acerca dos limites e contribuições da Sociologia da Educação, 
por intermédio da qual, a partir da obra de Bourdieu, contextualiza a escola e seu 
papel na reprodução das desigualdades sociais.

O presente estudo traz as seguintes hipóteses de trabalho:

a) O aluno reconhece situações de desigualdade racial no ambiente escolar 
da educação básica.

b) O aluno reconhece ações em prol da efetivação da política de afirmação e 
valorização do negro em nossa sociedade, em decorrência dos objetivos 
previstos na Lei 10.639/2003.

c) O aluno reconhece conteúdo estudado ou a ser estudado no curso de 
Direito que guarde relação com a questão racial no Brasil e/ou com 
políticas sociais e de estratégias de valorização da diversidade, a fim de 
superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial.

ENquADRAMENTo TEÓRICo E METoDoloGIA

O enquadramento teórico do presente estudo parte da problemática das 
relações raciais no ambiente escolar, especialmente na investigação quantitativa 
(a) da percepção dos alunos em relação às vivências relacionadas à discriminação 
racial; (b) da percepção dos alunos sobre o desenvolvimento de ações, por parte 
das instituições de ensino da educação básica, com foco específico no ensino 
fundamental e ensino médio, que revelem a efetivação da política de afirmação e 
valorização do negro em nossa sociedade, em decorrência dos objetivos previstos 
na Lei 10.639/2003; e (c) da percepção dos alunos sobre o conteúdo estudado ou 
a ser estudado no curso de Direito que guardem relação com a questão racial no 
Brasil e/ou com políticas educacionais e de estratégias pedagógicas de valorização 
da diversidade, a fim de superar posturas preconceituosas de cunho étnico-racial.

A amostra da pesquisa que envolve método quantitativo consiste numa 
representação do alunado do Curso de Direito, por intermédio de uma amostra que 
tem por base a representação do aluno ingressante, com recorte específico nos alunos 
matriculados no 1º período em 2014.2, e a representação do aluno concluinte, com 
recorte específico nos alunos matriculados no 10º período em 2014.2, das unidades 
da Universidade Estácio de Sá no município do Rio de Janeiro.

Neste contexto, o trabalho apresenta buscam revelar a história da Lei 
10.639/2003 e sua contextualização no ordenamento jurídico brasileiro, bem como 
os diferentes olhares e vozes dos sujeitos que, no dia a dia, vivenciam as relações 
étnico-raciais na escola. 

Admitindo que as leis, quando examinadas exclusivamente sob o enfoque 
jurídico, perdem em precisão quanto ao contexto social em que se situam, na 
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conclusão busquei apresentar de maneira lógica, clara e concisa, fundamentada 
nos resultados e na discussão abordadas anteriormente, as considerações sobre 
as relações étnico-raciais e o ensino fundamental, a partir da pesquisa realizada 
nas escolas contidas na amostra, visando revelar a contribuição da tese para o 
enfrentamento da temática da discriminação racial no ambiente escolar e o que se 
pode concluir desde a edição da Lei 10.639/2003.

Numa perspectiva interdisciplinar, a pesquisa em curso no curso de Direito, 
pretende retomar, como explicado, a problemática das relações étnico-raciais no 
ambiente escolar. A emergência de políticas sociais afirmativas orientadas para a 
raça, especialmente no campo da educação, é provavelmente a causa principal da 
crescente importância dada aos estudos que unem os temas raça e educação nas 
Ciências Sociais brasileiras nas últimas décadas, tanto no ponto de vista político 
quanto social (BARBOSA, 2005). Na concepção de alguns autores, tais políticas, 
originárias de terras estrangeiras, teriam o efeito de ferir a singularidade das 
relações raciais no Brasil. Para outros, tais medidas sinalizam para a possibilidade 
de reversão do quadro histórico de desigualdades entre os grupos raciais no país. 
(SILVA, A.P. et al, 2009, p. 23) 

A metodologia a ser adotada pode ser sintetizada em pesquisa de campo a ser 
efetivada com alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que no 
semestre letivo 2014.2 é oferecido em 14 unidades no município do Rio de Janeiro, a 
saber: Unidade Barra World – Recreio, Unidade Dorival Caymmi, Unidade Freguesia, 
Unidade Ilha do Governador, Unidade João Uchoa, Unidade Madureira, Unidade 
Menezes Cortes (Centro III), Unidade Nova América, Unidade Santa Cruz, Unidade R9, 
Unidade Sulacap, Unidade Via Brasil, Unidade Tom Jobim e Unidade West Shopping. 

A pesquisa está sendo desenvolvida utilizando o método quantitativo e 
consiste numa representação do alunado do Curso de Direito, cuja amostra tenha 
por base a representação do aluno ingressante, com recorte específico nos alunos 
matriculados no 1º período em 2014.2, e a representação do aluno concluinte, com 
recorte específico nos alunos matriculados no 10º período em 2014.2. Sendo este 
artigo produzido no curso da pesquisa, impõe-se esclarecer que os dados coletados 
estão sendo tratados, de modo a viabilizar a etapa final do relatório. 

Noutra perspectiva, é fundamental esclarecer e justificar a necessidade 
da realização do estudo a partir de uma amostra intencional. Isto se deve a 
conjugação de vários fatores relacionados à própria possibilidade de realizar uma 
pesquisa com a pretensão de viabilizar uma possível contribuição para a produção 
de conhecimentos relativos à operação do racismo na sociedade brasileira, em 
especial no campo da educação e no cotidiano das escolas, de acordo com os 
marcos de reflexão antes mencionados.

A opção por obter uma representação do aluno ingressante e do aluno concluinte 
viabiliza o exame de possíveis indicadores relacionados aos valores agregados sobre 
a temática em exame, tanto a partir da perspectiva do conjunto de informações 
extraído a partir da percepção dos alunos em relação à educação básica, notadamente 
em relação aos objetivos pretendidos com a edição da Lei 10.639/2003, quanto a 
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partir dos conteúdos abordados no decorrer da formação no Bacharelado em Direito. 
No contexto da pesquisa, portanto, a partir das respostas dos sujeitos pesquisados, 
verificar-se-á se o fato de existir no ordenamento jurídico brasileiro uma imposição 
legal no sentido da inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino da obrigatoriedade 
da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, por si só garante a formação do 
alunado para um contexto de valorização do negro em nossa sociedade, confirmando 
a lógica do discurso da democracia racial no Brasil ou, noutro contexto, se ocorrem 
situações que revelem discriminação racial, em qualquer contexto, contribuindo, 
como já explicado, para a produção de conhecimentos relativos à operação do 
racismo na sociedade brasileira, em especial no campo da política de educação. 
Noutra perspectiva, investigar-se-á o valor agregado ao aluno concluinte em relação à 
temática no decorrer do Bacharelado em Direito. 

Os alunos, portanto, não foram escolhidos de forma aleatória e todos os que 
estiveram na sala de aula no momento da realização da pesquisa foram conclamados a 
colaborarem, respondendo as questões apresentadas por intermédio do questionário. 
As perguntas foram respondidas, uma a uma, precedidas da orientação em cada 
questão formulada pelo professor presente no momento da realização.

Para efeito do desenvolvimento da pesquisa as questões apresentadas por 
intermédio do questionário foram agrupadas em blocos temáticos, ressalvando que 
tal distinção não será feita nem no texto do questionário nem tão pouco no momento 
da pesquisa. Tal divisão será feita oportunamente apenas para melhor apresentação 
dos resultados tomando por referência geral (a) a percepção dos alunos em relação 
às vivências relacionadas à discriminação racial; (b) a percepção dos alunos sobre 
o racismo e o desenvolvimento de ações, por parte da instituição de ensino, que 
revelem providências em relação às situações de discriminação racial; (c) sua 
percepção quanto aos estudos previstos na Lei 10.639/2003, ou seja, desagregando 
o conteúdo a partir do recorte inicialmente apresentado; (d) o valor agregado a partir 
das vivências no curso de Direito.

Do que se busca extrair dos dados coletados em relação à percepção dos alunos 
em relação às vivências relacionadas à discriminação racial, impõe-se esclarecer 
que o questionário aplicado busca mapear as categorias de classificação utilizadas 
pelos indivíduos. Para este ponto, trabalhou-se apenas com perguntas fechadas, 
inicialmente relacionas à sua percepção de cor/raça, de acordo com os critérios 
adotados na coleta de dados em pesquisas realizadas no Brasil, tanto pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística quanto por outros pesquisadores, bem como no 
contexto de uma alternativa bi-racializada (pretos/brancos). 

No que tange ao quesito cor ou raça, as principais pesquisas e registros oficiais 
existentes no Brasil procuram obedecer ao sistema de autoclassificação, 
no qual o próprio entrevistado se identifica dentro de um grupo fechado de 
opções. São estas, por ordem de apresentação nos questionários: branca, 
preta, amarela, parda e indígena. Assim, deve ser considerada a dimensão 
subjetiva da resposta, que é determinada pelo modo como cada um percebe 
sua cor ou raça. (PAIXÃO et al, 2008, p. 13)
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Nos itens relacionados à apuração da percepção quanto à descendência, 
critério para definição de cor/raça de si e do outro, foram utilizadas perguntas 
fechadas, com hipótese aberta para indicação de outros critérios não indicados na 
pesquisa. Nos pontos relacionados à identificação da percepção do aluno em relação 
à existência de racismo no Brasil e a sua autodeclaração quanto ao tema, também 
foram apresentadas perguntas fechadas.

Do que se busca extrair quanto à percepção dos alunos sobre o desenvolvimento 
de ações, por parte da instituição de ensino, que revelem providências em relação 
às situações de discriminação racial, foram apresentadas perguntas inicialmente 
fechadas, com hipóteses exclusivas para sim ou não, e abertas quando a primeira 
resposta era positiva, deixando o aluno livre para contextualizar a situação de 
discriminação racial de acordo com sua percepção espontânea. O mesmo critério 
foi utilizado para identificar a adoção de atividade educacional para evitar situações 
de racismo na escola. 

Do que se busca extrair quanto aos estudos previstos na Lei 10.639/2003 
foram adotadas perguntas fechadas, com hipóteses exclusivas para sim ou não, no 
que se refere tanto ao conteúdo quanto a percepção do aluno quanto à relevância de 
tais estudos, e perguntas abertas visando à espontânea identificação das disciplinas 
quando a resposta do aluno era positiva no sentido de ter estudado tal temática. O 
mesmo critério foi utilizado para apuração do valor agregado a partir das vivências 
no curso de Direito. 

Como explicado, nesta etapa está sendo dispensando o tratamento aos dados 
coletados, de modo a viabilizar sua organização em gráficos e tabelas simples e 
cruzadas, adotando-se, apenas para melhor apresentação dos resultados, o critério 
de exposição envolvendo a perspectiva desenvolvida para os objetivos específicos 
já apontados. 

Do MITo DA IGUAlDADE RACIAl Ao 
ESTATUTo DA IGUAlDADE RACIAl 

Dar continuidade aos estudos relacionados à questão racial brasileira me 
impôs o desafio tanto realizar a revisão bibliográfica, quanto também realizar mais 
um exercício de deslocamento na linha do tempo, de modo a realizar recortes 
conceituais das categorias sob exame e também percorrer o debate público do tema 
raça no Brasil.

Entendo que dois cenários poderiam ser desenhados em relação à realidade 
racial brasileira: o imaginário nacional anterior, marcado pelo mito da democracia 
racial, e o novo imaginário nacional marcado pelo reconhecimento de uma ordem 
social racista, por desigualdades raciais e pelo reconhecimento dos valores negros 
no processo civilizatório nacional.

Na imaginação nacional anterior, no que se refere ao denominado mito da 
democracia racial, este pode ser sintetizado pela distância entre o discurso e a 
prática dos preconceitos, da discriminação entre brancos e negros no Brasil, como 
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anota Antonio Sérgio Alfredo GUIMARÃES (2002, p. 165), também afirmando que 
esse mito se esgota como discurso acadêmico, ainda que, como discurso político, 
sobreviva com alguma eficiência. 

É preciso que se note a ambiguidade no emprego deste termo, especialmente 
por parte dos negros: por um lado, falar em democracia racial significava 
afirmar o direito pleno a algo que não havia ainda se materializado, mas 
que se poderia reivindicar a qualquer momento — nisso residia o seu lado 
progressista; o seu aspecto conservador ficava por conta de que tal igualdade, 
não consubstanciada em termos de oportunidades de vida, ficava como 
promessa cujo fado se cumpre ao prometer. (GUIMARÃES, 2002, p. 147).

No imaginário e no ideal coletivo o Brasil era um país em que desde a abolição da 
escravatura coexistiriam pacificamente as diferentes raças, em oposição ao que acontecia 
nos Estados Unidos e na África do Sul, locais em que eram explícitos os conflitos raciais. 

Brasília, a Capital Federal, em 20 de novembro de 1995, no primeiro mandato 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, foi cenário de uma mobilização 
denominada Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a 
Vida, que reuniu cerca de 30 mil pessoas, segundo dados da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República3. 

Na Reunião de Trabalho denominada Marcha contra o racismo, pela igualdade 
e a vida, entre outras ações governamentais que buscou destacar com o Movimento 
Negro, Fernando Henrique frisou que no currículo das escolas seu governo estava 
valorizando também o problema da igualdade racial, da luta contra as discriminações. 

O Presidente sustentava que a ação pretendia proporcionar um conhecimento 
mais amplo da África, um dos berços formadores da cultura e da nossa sociedade 
brasileiras, precisando, por tal razão, ser conhecida de forma adequada no Brasil. 

Simbolicamente, pela primeira vez o Estado brasileiro vivenciava, por 
intermédio do discurso de Fernando Henrique Cardoso, a transposição para a arena 
pública da discussão relacionada à questão racial, até então restrita aos movimentos 
negros e setores da sociedade mais envolvidos com a temática. 

O encontro do sociólogo FHC com o Presidente FHC o fez recolocar a questão 
da desigualdade racial trazendo a memória das pesquisas nas quais esteve inserido 
com Florestan Fernandes e com Otávio lanni. As conclusões destas pesquisas 
apontavam para algo oposto à narrativa vigente de paz e harmonia racial. Em 
seu pronunciamento, frisou que a questão racial, o preconceito e a discriminação 
precisavam ser enfrentados para que a desejável democratização do Brasil pudesse 
efetivamente se concretizar e, para tanto, o presidente desafiava a reunião daqueles 
que lutavam pela democracia e pela liberdade aos que já lutavam apenas em alguns 
setores da sociedade, em favor da igualdade racial.

3 Criada na gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, 
convertida na Lei 10.678, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República nasce 
do reconhecimento das lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/sobre> 
Acesso em 28 de outubro de 2012.
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GUIMARÃES (2002, p. 155) aponta que em 1964, no contexto em que 
ocorria o rompimento da democracia brasileira justamente em nome da preservação 
dos valores e ideais democráticos, estava finalmente madura a ideia de que 
a “democracia racial”, mais que um ideal, era um mito. E o autor explica que a 
utilização da expressão mito racial estava baseada nas palavras de Freyre. Segundo 
sua exposição, o autor da referida expressão teria sido Florestan Fernandes, que 
já dialogava criticamente com a obra e as ideias de Freyre desde o início de sua 
formação acadêmica. 

Portanto, as circunstâncias histórico-sociais apontadas fizeram com que 
o mito da ‘democracia racial’ surgisse e fosse manipulado como conexão 
dinâmica dos mecanismos societários de defesa dissimulada de atitudes, 
comportamentos e ideais ‘aristocráticos’ da ‘raça dominante’. Para que 
sucedesse o inverso, seria preciso que ele caísse nas mãos dos negros e dos 
mulatos; e que estes desfrutassem de autonomia social equivalente para 
explorá-lo na direção contrária, em vista de seus próprios fins, como um fator 
de democratização da riqueza, da cultura e do poder (Fernandes, 1965: 205 
apud GUIMARÃES, 2002, p. 155)

Outra questão que poderia ser destacada, ainda que pontualmente, é relacionada 
a utilização da música como instrumento de protesto para denunciar as diferenças 
raciais, já que “no Brasil, desmascarar a ‘democracia racial’ [...] de discurso estatal 
que impedia a organização das lutas antirracistas, passa a ser o principal alvo da 
resistência negra.” (GUIMARÃES, 2002, p. 158).

Apesar do esgotamento, nos anos 1970, do modelo de “democracia racial”, de 
que nos fala Joel Rufino, o fato é que o movimento negro fez da denúncia do 
mito da democracia racial seu mote mobilizador central durante todo o período 
das décadas de 1970 a 1990. Esta centralidade renderá frutos e reações, seja 
através de novas políticas públicas e legislação, seja através de novas teorias 
acadêmicas sobre a “democracia racial.” (GUIMARÃES, 2002, p. 163).

“Antropólogos como Roberto DaMatta e Peter Fry alertaram para o fato de que a 
democracia racial é, na verdade, um mito fundador da nacionalidade brasileira [...].” 
“Mito, para os antropólogos, [...] significa a expressão simbólica de um conjunto 
de ideais que organizam a vida social de uma certa comunidade.” (GUIMARÃES, 
2002, p. 56-57). A especificidade brasileira não será mais representada na questão 
racial pela expressão democracia. Em seu lugar, os estudos relacionados ao racismo 
acabaram por forjar uma curiosa expressão: racismo à brasileira. 

Foi o próprio DaMatta, inspirador da nova leva de estudos (Guimarães, 1995; 
Hasenbalg, 196) que visam a definir a especificidade do racismo no Brasil, 
quem cunhou a expressão “racismo à brasileira” (DaMatta, 1981, 1997; 
Pereira, 1996). [...] não é mais a democracia que será adjetivada para explicar 
a especificidade brasileira, mas o racismo. (GUIMARÃES, 2002, p. 165)
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Romper com a lógica que no Brasil não há racismo não foi tarefa fácil para 
os sujeitos que lutavam pela causa. KAMEL (2006) sustentava que no Brasil 
não somos racistas, partindo do entendimento que raças não existem e que este 
é o consenso entre os geneticistas. E para proporcionar mais elementos acerca da 
questão racial na realidade brasileira, Kamel propõe que sejam considerados dois 
grupos: o primeiro com aqueles que o senso comum diz ser da “raça” negra, ou seja, 
homens de cor preta, nariz achatado e cabelo pixaim; enquanto que no segundo 
estariam aqueles que o mesmo senso comum diz ser da “raça” branca: homens de 
cor branca, nariz afilado e cabelos lisos. Mencionando os estudos realizados em 
Harvard, Kamel sustenta:

Para ser exato, as diferenças entre um branco nórdico e um negro africano 
compreende apenas uma fração de 0,005 do genoma humano. Por essa razão, 
a imensa maioria dos geneticistas é peremptória: no que diz respeito aos 
homens, a genética não autoriza falar em raças. Segundo o geneticista Craig 
Venter, o primeiro a descrever a sequência do genoma humano, “raça é um 
conceito social, não um conceito científico”. (KAMEL, 2006. p. 44-45). 

Porém, proponho ao leitor outro olhar sobre a mesma questão, uma vez que 
pensar em cor e raça desafia contextualizar quem é o diferente em cada local. 

O simbolismo das cores, entretanto, não era o mesmo em todas as partes do 
mundo, o que será rapidamente percebido pelos europeus, que começam a 
experimentar o relativismo dos valores de diferentes povos. Segundo o relato de 
viajantes ingleses no século XVII, por exemplo, haveria na África uma inversão 
da preferência europeia, sendo o demônio representado pelos africanos como o 
branco. Como o capitão Philip Thomas escreveu, em 1694: “Não penso que haja 
um valor intrínseco numa cor em detrimento da outra, nem que o branco seja 
melhor que o negro; pensamos assim apenas porque julgamos favoravelmente 
nossa própria cor, assim como os negros, que, com ódio da cor, dizem que o diabo 
é branco e assim o pintam (Jordan, 1968 apud GUIMARÃES, 2008, p. 12).

Pensar em cores para a identificação e contextualização dos seres humanos 
pode nos conduzir a muitas questões curiosas e diferentes interpretações. A 
designação dos povos por cores não é uma invenção brasileira. “A preferência da 
cor branca pelos europeus e a designação dos outros povos de “negros” se devia ao 
seu etnocentrismo” (GUIMARÃES, 2008, p. 13).

A urgência e a necessidade de desmistificar o eurocentrismo, que pode ser 
entendido como uma visão de mundo que coloca o homem europeu, assim como sua 
cultura, língua, entre outros valores geográficos, culturais e de identidade, como o 
centro de referência aos demais povos existentes, já era revelada quando do exame 
da justificativa do projeto que deu origem a Lei 10.639/2003. 

Se num primeiro momento poderemos entender o próprio contexto que envolve 
o branco europeu, na perspectiva no etnocentrismo, para explicar as demais cores 
dos povos em oposição à cor branca. 
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Sintetizando a questão da classificação dos diferentes povos em cores e fazendo 
o recorte no caso dos negros especificamente podemos afirmar que foi utilizada, 
noutras palavras, primeiro pelos europeus para designar pessoas e povos de cor mais 
escura, “‘negro’ tornou-se, depois, designação de pessoas e povos de status social 
ou constituição biológica inferior, escravos ou povos submissos; para, num terceiro 
momento servir de autodesignação desses mesmos povos em seus movimentos de 
libertação colonial e recuperação de autoestima”. (GUIMARÃES, 2008, p. 29-30). 

O racismo à brasileira, portanto, passa a ser realizado a partir de preconceitos 
de cor. Para desconstruir a lógica de que não somos racistas pelas pela inexistência de 
diferenças genéticas entre os seres humanos que permitam apontar mais de uma raça 
Guimarães explica que o termo racismo autoriza sua percepção em três dimensões.

O que designo pelo termo “racismo” denota, sempre, três dimensões: uma 
concepção de raças biológicas (racialismo); uma atitude moral em tratar de 
modo diferente membros de diferentes raças; e uma posição estrutural de 
desigualdade social entre as raças. (GUIMARÃES, 1999, p. 65-66).

Mas o que significa racialismo?

“Racialismo”, na definição de Kwane Anthony Appiah, é a doutrina segunda a 
qual “há características hereditárias, partilhadas por membros de nossa espécie, 
que nos permite dividi-la num pequeno grupo de raças, de tal modo que todos 
os membros de uma raça partilhem em si certos traços e tendências que não são 
partilhadas com membros de nenhuma outra raça. Esses traços e tendências 
característicos de uma raça constituem, na perspectiva racialista, uma espécie 
racial; [essa essência] ultrapassa as características morfológicas visíveis – cor 
da pele, tipo de cabelo, feições faciais – com base nas quais fazemos nossas 
classificações formais” (Appiah, 1992 apud GUIMARÃES, 1999, p. 29-30).

Guimarães (1999) explica que Appiah parece acreditar às vezes que a referida 
essência racial tem características absolutas que, para ele, coincidem com a definição 
norte-americana de raça e que acaba por conduzir para uma lógica de pensamento 
cujo fator fundamental tem motivação genética para explicar as desigualdades 
raciais, o que revela o denominado racismo diferencialista. Por esta concepção são 
as características hereditárias de um grupo que o enquadrarão em determinada raça. 
No caso norte-americano uma gota de sangue negro faz alguém negro, o que se 
relaciona com a essência racial já contextualizada. 

Como os negros, no Brasil, não são definidos pela regra ‘uma gota de sangue 
negro faz de alguém negro’, e como não há uma regra clara de descendência 
biológica definindo grupos raciais, mas, ao contrário, as classificações 
seguem diferenças de aparência física e a ‘interação entre uma variedade 
de status adquiridos e adscritos’ (Harris, 1974), isto parece significar, para 
alguns autores, que não se pode falar, nem mesmo de grupos raciais no Brasil, 
mas apenas de ‘grupos de cor. (GUIMARÃES, 1999, p. 45).
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No Brasil o que define alguém como pertencente à raça negra são as 
características fenotípicas e essa “essência” é definida pela cultura, utilizando 
diferentes regras para traçar filiação e pertença grupal, a depender do contexto 
histórico, demográfico e social. Neste contexto, não estaremos enquadrados no 
denominado racismo diferencialista, mas sim no denominado racismo universalista 
em que ocorreria uma assimilação cultural das “raças inferiores” pela “superior”. 

Segundo Taguieff, citado por Jacques D’Adesky, existem dois tipos de 
racismo, aos quais correspondem dois tipos de antirracismo. Há um racismo 
diferencialista, do tipo característico da Europa, Estados Unidos e África 
Austral, para o qual as desigualdades raciais têm uma inescapável motivação 
genética, o que as torna insuperáveis. 
[...] também existe um racismo universalista, mais característico da América 
Latina — e, acrescentaríamos, especialmente do Brasil. Partindo da crença 
na desigualdade das raças, seus propugnadores defendem, no entanto, a 
existência de uma saída: a assimilação cultural das “raças inferiores” pela 
“superior” no caso da América Latina, e particularmente do Brasil, deve-
se acrescentar a assimilação física de índios e negros pela miscigenação. 
Já o antirracismo diferencialista é aquele que caracteriza, por exemplo, o 
movimento negro. Embora seu pressuposto seja a igualdade essencial entre 
as chamadas “raças’ defende o direito à “etnicidade” — a expressão dos 
valores culturais e estéticos dos grupos dominados [...]. Nessa perspectiva, a 
miscigenação é apenas uma possibilidade jamais uma necessidade [...].
[...] o tipo de antirracismo predominante na América Latina é o universalista, 
que condena as manifestações da etnicidade como, no mínimo, perigosas, 
defendendo, em última análise, o assimilacionismo e, no caso brasileiro, 
também a miscigenação. (MEDEIROS, 2004, p. 59-60).

Neste ponto, a invisibilidade quanto ao preconceito de origem racial é antiga 
no Brasil e com isso se associa à construção de que não somos racistas porque não 
existem raças diferentes. Logo, se impõe esclarecer o contexto em que a variável 
raça é empregada no campo das Ciências Sociais. 

[...] a variável raça não deve ser percebida biologicamente, mas como 
mecanismo de estratificação social que opera fundamentado na percepção da 
diversidade fenotípica como, por exemplo, cor de pele, textura de cabelo, 
e outros sinais diacríticos. A raça constitui um mecanismo importante 
e poderosíssimo na medida em que opera enquanto determinante de 
distinção social, ou seja, da alocação dos indivíduos na estrutura social. 
As desigualdades sociais podem ser, então, percebidas como histórica e 
socialmente produzidas, constituindo-se como resultado de relações de poder 
assimétricas, social e politicamente construídas. Nesta perspectiva raça aqui 
se distancia de qualquer filiação a determinismos biológicos, ao mesmo tempo 
em que rompe com reducionismos simplistas de classe, os quais concebem 
a raça como um mero epifenômeno de classe, na vã expectativa de que a 
categoria classe social seja explicativa de todos os fenômenos sociais que 
ocorrem sob o sol. (SISS, 2010, p. 37-38)
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A palavra raça deverá ser entendida, no contexto do presente trabalho, como 
mecanismo de estratificação social e que no contexto da pesquisa proporcione 
condições de exame das relações travadas no ambiente escolar, considerando, por 
exemplo, a cor de pele, textura de cabelo, e outros sinais que possam acentuar 
diferenças nas relações travadas pelos sujeitos investigados, quando considerados 
tais elementos para fins de reflexões sobre inclusão ou exclusão social, entre outras 
possibilidades de exame. 

Se as raças não existem num sentido estrito e realista de ciência, ou seja, se 
não são uma fato do mundo físico, elas existem, contudo, de modo pleno, no 
mundo social, produtos de formas de classificar e de identificar que orientam 
as ações humanas. (GUIMARÃES, 1999, p. 67).

Considerando a noção de que no racismo universalista ocorreria uma 
assimilação cultural das “raças inferiores” pela “superior”, o racismo no contexto 
deste trabalho deverá ser entendido a partir do paradigma da posição social dos 
brancos em detrimento da posição social dos negros em decorrência de suas 
características fenotípicas, essência cultural e/ou origem, conjugando variantes no 
contexto histórico, demográfico e social. Sendo assim, o racismo à brasileira pode 
ser percebido a partir de contextos de discriminação dos negros em nossa sociedade 
por qualquer das variantes citadas, ou seja, por suas diferenças fenotípicas, de 
origem, de cultura, entre outros possíveis exemplos. 

E para desconstruir a lógica de que não somos racistas, proposta por Kamel, fica 
o registro do racismo sem cara, sem identificação, velado, aquele que socialmente 
nem mesmo é admitido, pois racistas sempre serão os outros, jamais um de nós, 
brasileiros felizes, frutos da miscigenação, inclusive porque, em última análise, aqui 
ninguém é branco. 

Assim é o racismo brasileiro: sem cara. Travestido em roupas ilustradas, 
universalistas, tratando-se a si mesmo como antirracismo, e negando, como 
antinacional a presença integral do afro-brasileiro ou do índio-brasileiro. Para 
este racismo, o racismo é aquele que separa, não o que nega a humanidade 
de outrem; desse modo, racismo, para ele, é o racismo do vizinho (o racismo 
americano). (GUIMARÃES, 1999, p. 60)

Em 10 de janeiro de 2003, portanto já no governo Luiz Inácio Lula da Silva, 
o Projeto de Lei nº 259/1999 é transformado na Lei 10.639/2003, alterando a Lei 
no  9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática «História e Cultura Afro-Brasileira», e dando outras providências. 

No último ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi aprovado o denominado 
Estatuto da Igualdade Racial, instituído pela Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. 
Para Mônica Grin (2010) o Estatuto da Igualdade Racial é um libelo racialista, 
promovendo sua crítica no sentido de deixar claro que o referido diploma legal 



244 Carlos Alberto Lima de Almeida

apresenta uma acusação fundamentada de que uma raça deve reparar os prejuízos 
causados a outra. 

Para a autora, são visíveis as situações de discriminação nas relações pessoais 
e no âmbito do trabalho, o que seria possível se verificar por intermédio dos 
indicadores de desigualdade social no Brasil. Contudo, Paixão (2006), destaca 
que uma das grandes injustiças cometidas contra negros e índios era a ausência de 
informações demográficas acerca das desigualdades no período de 1872 a 2000, o 
que somente teria sido corrigido num passado bem recente.

Por entender que não é foco do presente trabalho discutir a pertinência do 
Estatuto da Igualdade Racial, especialmente no recorte de ser ou não um libelo 
racialista como afirma Grin, esclareço, enfatizando este ponto, que destaco adiante 
algumas disposições preliminares contidas no Estatuto, uma vez que úteis para a 
percepção conceitual legal de algumas categorias em análise. Vejamos:

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir 
à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e 
às demais formas de intolerância étnica.
 
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica 
que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, 
em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo 
da vida pública ou privada;

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso 
e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em 
virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da 
sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais 
segmentos sociais;

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas 
e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga;

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado 
no cumprimento de suas atribuições institucionais;

VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e 
para a promoção da igualdade de oportunidades.
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No título II, ao tratar dos direitos fundamentais, o Estatuto da Igualdade 
Racial apresenta em relação à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, diversos 
dispositivos que merecem especial atenção por parte dos profissionais da educação. 

No art. 12, observa-se a preocupação do legislador em assegurar a possibilidade 
da criação de incentivos, ao fixar que os órgãos federais, distritais e estaduais 
de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas 
e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos 
quilombos e às questões pertinentes à população negra. Em seguida, avança em 
outras disposições de estímulo e incentivo. Vejamos:

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, 
incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem 
prejuízo da legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos 
e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que 
desenvolvam temáticas de interesse da população negra;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores 
temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da 
sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar 
jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da 
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;

IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos 
de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação 
docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às 
diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais 
realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades 
voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, 
convênios e incentivos, entre outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas 
políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os 
programas de que trata esta Seção.

Depreende-se que a pesquisa em andamento guarda relação com tema de 
interesse da população negra, tanto por investigar os efeitos da Lei 10.639/2003 
na educação básica quanto por investigar o valor agregado no curso de Direito nas 
questões relacionadas ao racismo. 
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PARA não ConClUIR

A pesquisa foi cadastrada na Plataforma Brasil4. Na pesquisa em andamento, 
portanto, busca-se construir minha análise com um recorte jurídico-pedagógico, ou 
seja, a partir de um olhar da área do direito em permanente diálogo com a educação, 
especialmente no sentido dos objetivos gerais e específicos inicialmente expostos, 
que, resumidamente, relacionam-se com a pretensão de viabilizar uma possível 
contribuição para a produção de conhecimentos relativos à operação do racismo na 
sociedade brasileira, em especial no campo da educação e no cotidiano das escolas, 
de acordo com os marcos de reflexão antes mencionados.
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RESUMo

A discricionariedade indissociável do positivismo não supre as necessidades 
do Estado Democrático de Direito, sendo o devido processo legal - criação 
constitucionalismo contemporâneo – responsável por garantir a efetivação da 
democracia no judiciário. A ausência ou até mesmo a deficiência da fundamentação 
acarreta, ou deveria acarretar, a nulidade do ato jurídico pela ausência do devido 
processo legal. As decisões judiciais terão maior evidência no contexto do Direito 
a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, pois em seu artigo 
499 constará os requisitos essenciais para validade não apenas da sentença, mas, 
principalmente, da fundamentação das decisões judiciais.
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Devido processo legal; Fundamentação; Positivismo; Novo Código de 
Processo Civil; Estado Democrático de Direito.

ABSTRACT

The inseparable discretion of positivism does not supply the needs of the 
Democratic State of Law, being the due process of law – contemporaneous 
constitutionalism creation – responsible for ensure democracy fulfillment in the 
judiciary. The absence or even the deficiency of reasoning result, or should result, in 
the juridical act nullity by absence of the due process of law. The judicial decisions 
will have more evidence in the Law Studies context since the entry into force of 
the New Civil Procedure Code, once the Article 499 shall contain the essential 
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requirements to the validity, not only of the judgment, but mainly of the judicial 
decisions reasoning.

KEywoRDS

Due process of law; Substantiation; Positivism; New Civil Procedure Code; 
Democratic State of Law.

InTRoDUção

As demandas político-econômico-sociais foram fazendo com que, ao longo 
da história, houvesse a necessidade de quebra de paradigmas. As demandas do 
feudalismo exigiam uma nova postura do Estado frente aos cidadãos, fazendo com 
que entrássemos na era do liberalismo. Era essa que fundada em direitos de não 
intervenção estatal essencialmente no que tange os direitos de propriedade, livre 
comércio e igualdades formais. 

Com o passar do tempo, ficou crescente e visível às desigualdades sociais e 
o desequilíbrio das igualdades de cunho material, pois no Estado Liberal – com 
standard da Revolução Industrial – a única classe favorecida era a burguesa. O 
descompromisso estatal quanto à justiça social fez com que houvesse por parte do 
proletariado uma nova ruptura dos paradigmas liberais, forçando uma evolução 
geracional dos Direitos Fundamentais já conquistados.

Contudo, o Estado social não conseguiu cumprir sua promessa de justiça social, 
pois, excluiu os cidadãos da produção democrática de formação do Estado. Essa 
exclusão, principalmente, fez desencadear um movimento que serve de paradigma, 
até hoje, para o convívio em sociedade: O Estado Democrático de Direito.

O Estado atual exige a pluralidade social, a participação política e a defesa 
dos Direitos Fundamentais escudados na Constituição. Por ser o Poder Judiciário 
o órgão responsável pela aplicação da legislação e instituição indispensável para 
solidificação do autêntico regime democrático de direito, deve ele agir com total 
transparência e clareza. Logo, quando o judiciário se manifesta através de suas 
decisões, entende-se que elas devem explicitar os motivos fáticos e jurídicos que 
lhe dão suporte, para que não só as partes litigantes, mas sim toda a sociedade possa 
se valer dos direitos do acesso à justiça.

O positivismo jurídico se tornou defasado frente os conflitos e exigências 
democráticas hodiernas, pois quando estamos diante da discricionariedade imposta pelo 
positivismo jurídico não teremos a garantia da concretização dos Direitos Fundamentais 
escudados por nossa Constituição, visto a liberdade do julgador de decidir conforme sua 
consciência. Temos que a noção de Estado Democrático de Direito está essencialmente 
ligada à realização dos direitos fundamentais, cujo agrega à construção das condições de 
possibilidades para suprir as lacunas das etapas de Estado anteriores, representadas pela 
necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como a igualdade, a justiça 
social e a garantia dos direitos humanos fundamentais. 
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O Projeto do Novo Código de Processo Civil vem para dar a devida importância 
para a fundamentação das decisões judiciais, pois ampara, em seu artigo 499, os 
elementos essenciais para validação e compreensão de uma verdadeira fundamentação 
judicial. Vê-se, portanto, o Poder Judiciário com o papel de garantir os direitos 
fundamentais e preservar o regime democrático, em outras palavras, assegurar o 
devido processo legal, sempre tendo em seu contexto a Constituição norte.

Do ESTADo lIBERAl Ao ESTADo 
DEMoCRáTICo DE DIREITo

o PAPEl Do MAGISTRADo noS 
DIVERSoS MoDEloS DE ESTADo

O julgador teve seu papel diferenciado nos vários modelos de Estados 
existentes, no princípio, como parte do Estado Liberal, figurou o juiz “boca de lei”, 
em que seu papel era apenas julgar exclusivamente conforme a legislação vigente, 
como delimitado por Montesquieu na divisão dos três poderes.

Com o descompromisso do Estado Liberal fundado apenas na igualdade 
formal para com os aspectos sociais, fez culminar a Revolução Russa de 1918, 
conduzindo os trabalhadores a se organizarem contra a exploração imposta pelos 
burgueses do Estado Liberal. Hesitando uma maior adesão dos trabalhadores, a 
burguesia adotou mecanismos que afastassem novas adesões aos revolucionários, 
surgindo, então, o Estado Social, com as principais características de intervenção 
estatal para assegurar a igualdade material e a realização da justiça social. Mas foi 
a partir do findar da Segunda Guerra Mundial que houve o marco que permitiu 
o desenvolvimento do Estado Social. Esse Estado dá ao juiz a discricionariedade 
necessária para concretização da justeza social, sendo que os desiguais teriam 
acesso à justiça para reclamar a concretização da igualdade material.

Já no Estado Democrático de Direito, tentando corrigir alguns devaneios do Estado 
Social, o juiz assume papel elementar na concretização dos direitos fundamentais, pois 
será a partir do judiciário – quando não contemplado pela administração pública – que 
a igualdade material terá forma, contudo, deverá o julgador observar os procedimentos 
e os princípios adotados na Constituição Federal.

o JUIZ no ESTADo lIBERAl (oU 
ESTADo DE DIREITo MoDERno)

O Estado Liberal surgiu com os ideários da Revolução Francesa na 
segunda metade do século XVIII, tendo como principais fontes os pensadores 
iluministas Hobbes, Locke e Rousseau. A burguesia reivindicava uma maior 
liberdade econômica para o seu desenvolvimento e uma maior igualdade formal, 
em que todos seriam iguais perante a lei, conquanto, com a intervenção mínima 
do Estado.
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Tinha como dever impedir que os indivíduos provoquem danos uns aos outros 
e, ademais, uma proteção dos indivíduos em seu conjunto perante outro Estado, ou 
seja, uma função protetora-repressiva3. O Estado Liberal tinha como princípio base 
o princípio da legalidade, o direito não precisa ser justo para ter validade, o direito era 
posto independentemente de seu conteúdo. Os direitos fundamentais não passavam 
de mera proclamação política sem efetividade, em contraste com a ideia dominante 
da separação dos poderes na dominância jurídico-formal. O mais importante naquela 
época não era o que a Constituição escudava, mas sim o que o legislador impunha4.

Na revolução francesa era defendida a liberdade como o direito de fazer tudo que a 
lei permitia, ou seja, o Estado tinha em mãos a conduta humana para garantia da ordem 
social, tinha em mãos o monopólio da produção jurídica. A partir das revoluções liberais 
burguesas se teve como marco jurídico o Código Civil napoleônico, de 1804. O Código 
Civil de Napoleão é claro no que tange a liberdade econômica e a não intervenção 
estatal, por ser vista como “estranha” ao processo de produção, e - de maior interesse - a 
regulamentação separatista dos poderes estatais proposta por Montesquieu, visto que no 
Estado medieval e antecessor ao Estado liberal não existia um monopólio da produção 
jurídica. A pluralidade da produção era estendida ao império, à igreja e as corporações5.

A partir do Código Civil de Napoleão foi considerado o início absoluto de 
uma nova tradição jurídica, o positivismo jurídico (esse tema será tratado com 
mais afinco no próximo capítulo, mas se faz necessária a abordagem superficial 
para entendimento do papel do juiz no Estado Liberal). O legislador era tratado 
como ser onipotente, em que, conforme o artigo 4º do referido Código, o juiz era 
apenas um servidor estatal que servia para analisar o caso fatídico e indicar em 
quais circunstâncias se enquadraria conforme a legislação. Aduz o artigo 4ª que 
“o juiz que se recusar a julgar sob o pretexto do silencia, da obscuridade ou da 
insuficiência da lei, poderá ser processa como culpável de justiça denegada”6.

Cumpria ao juiz apenas a aplicação mecanizada da lei, ou seja, cabia ao juiz aplicar 
a lei conforme era fornecida pelo legislador, não podendo haver abstenção para qualquer 
julgamento (juízo de non liquet). Esse artigo formula três conceitos que poderiam colocar 
o juiz em dificuldade de escolha: a) Obscuridade: o juiz deve tornar clara a disposição 
da lei através da “interpretação” conforme a vontade do legislador; b) Insuficiência da 
lei ao caso concreto: o juiz deveria complementar o dispositivo legislativo através da 
integração da lei e; c) o Silêncio da lei: quando a lei se cala sobre determinado fato o 
juiz deve suprir a lei, deduzindo de qualquer modo a regra para resolver a controvérsia 
em exame. Destarte, é possível verificar que o papel dos julgadores no Estado Liberal 
era diferente do Estado pré-revolucionário, em que o juiz se abstinha e devolvia o caso 
concreto aos legisladores para obter disposições a propósito7. 

3 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: Uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 126.

4 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. Coimbra: 
Coimbra editora, 2010. p. 22.

5 FERRAJOLI, Luigi. Passado y futuro del Estado de derecho. In: Neconstitucionalismo(s). Edição de Miguel Carbonell. 
Madri: Editorial Trotta, 2005, p. 13-14.

6	 BOBBIO,	Noberto.	O	Positivismo	Jurídico:	Lições	de	filosofia	do	direito.	Compiladas	por	Nello	Morra;	tradução	e	notas	de	
Márcio Puglieso, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 74.

7 ibidem, p. 77.
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Apesar dessas dificuldades, o juiz deveria decidir todos os casos fundados 
na ordem legislativa, deduzindo da própria lei a solução para o caso em apreço, 
independentemente de obscuro, insuficiente ou lacunoso, corroborando o princípio 
da onipresença do legislador frente o poder judiciário. O juiz não deveria se 
preocupar com a ordem axiológica da sociedade, sendo apenas um mero “técnico” 
sem responsabilidade política de sua atuação8.

É evidente, pois, que o paradigma adotado pelo Estado Liberal não serve para 
o modelo de Estado que vivemos, visto que impede a concretização dos direitos 
fundamentais quando talha o dever do juiz de tratar de forma desigual os desiguais 
conforme análise do caso concreto. O Estado Liberal tem como uma de suas bases à 
igualdade formal, mas é relapso quanto o dever da igualdade material não almejando, 
pois, a justiça social, consequentemente. 

 o JUIZ no ESTADo SoCIAl

A ausência do vislumbre estatal quanto à igualdade material e a consequente 
justiça social, fez com que houvesse movimentos sociais com o forte de complementar 
a ação estatal frente às mazelas que atinavam a sociedade. O mais importante 
movimento social decorreu na Revolução Russa de 1917, em que operários 
reivindicavam contra a exploração dos burgueses no que tange, principalmente, os 
direitos trabalhistas.

A Revolução Russa de 1917 afastasse do ideário da concepção dos direitos 
fundamentais como direitos contra o Estado – conforme concepção burguesa, haja 
vista o Estado ser agora, e pela primeira vez, a sociedade. O Estado funcionalizaria 
integralmente o exercício dos direitos fundamentais às orientações e aos interesses 
do regime político vigente, qual seja o comunismo9.

Para que não houvesse maior aderência dos trabalhadores ao Comunismo, 
os burgueses obrigaram-se a modificar os princípios que regiam o Estado Liberal, 
tendo como marco estrutural do Estado Social o fim da Segunda Guerra Mundial, 
em que a preocupação com os direitos humanos e os direitos fundamentais se tornou 
mais evidentes. 

A principal defesa dos direitos sociais foi realizada pelo tipo histórico de 
Estado que assumiu uma continuação natural do Estado de Direito liberal do século 
XIX, ou seja, o Estado social e democrático de Direito. Esse Estado comungou os 
princípios de igualdade, solidariedade e justiça dos Estados Comunistas (direitos 
sociais) com os princípios de liberdade e autonomia individual do Estado liberal10.

O adjetivo social que denomina uma das fases do Estado não possui 
características específicas de relação com o sentido de “coletividade” dos direitos 

8	 NETO,	Eugênio	Facchini.	Reflexões	histórico-evolutivas	sobre	a	constitucionalização	do	direito	privado.	In:	COUTINHO,	
Adalcy Rachid. et al. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Ingo Wolfgang Sarlet (org.). 2 ed. ver. e ampl. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editor, 2006, p. 23.

9 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais – Teoria Jurídica dos Direitos Sociais enquanto Direitos Fundamentais. Coimbra: 
Coimbra editora, 2010. p. 18.

10 ibidem, p. 20.
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contraposto com “individualidade” ou “sentido privado”, mas, antes de tudo, possui 
um sentido político, ou seja, um comprometimento estatal para sanar as mazelas 
oriundas das questões sociais. Guarda relação com a evolução do Estado de Direito 
liberal para um Estado de Direito social. Uma questão “evolução geracional” dos 
direitos fundamentais11.

Para Jorge Novais, não deve haver a dicotomia entre direitos de liberdade/
direitos sociais visto que não se trata apenas de superação do Estado liberal pelo 
Estado Social, mas sim um acolhimento do primeiro pelo segundo. Essa análise é 
fundamentada partindo do ponto que há direitos de liberdade e direitos sociais dentro 
do Estado liberal e os dois tipos no Estado social. Por exemplo, os direitos de voto 
e de greve são considerados direitos de liberdade, apesar de serem reconhecidos 
apenas no surgimento do Estado social; e da mesma forma que os direitos de 
assistência à saúde e à educação serem elementarmente direitos sociais, mesmo que 
nasceram no Estado liberal12. Portanto, não há uma superação de um Estado pelo 
outro, mas sim uma complementação com a finalidade de alcançar o Welfare State. 
Conforme aduz José Afonso da Silva, há dois elementos que caracterizam o Estado 
Social de Direito: a) o capitalismo, como forma de produção e b) a consecução do 
bem-estar social geral, servindo de base para o neocapitalismo do Welfare State13. 

Como ocorreu uma mudança de paradigma com o princípio da legalidade 
quando da superação do Estado Medieval para o Estado Liberal, também ocorreu 
uma mudança drástica do Estado Liberal para o Social. A validade das leis não 
depende apenas da legalidade delas, ou seja, não dependem apenas da criação dos 
legisladores, mas sim, as normas só terão validade se apresentarem coerência de 
seus conteúdos com os princípios constitucionais14. Elas podem ser consideradas 
invalidades se apresentarem conteúdo fora da justiça social. 

Logo após o findar da Segunda Guerra Mundial os Estados buscam a promoção 
da igualdade material, exigindo uma nova atitude dos juízes. O juiz no Estado 
Social assume um papel totalmente diferente do Estado Liberal, ele deixa de ser 
um elemento “técnico” do Estado e passa a ser visto como mais complexo de forma 
a garantir as dinâmicas e amplas finalidades sociais que passam a recair sobre os 
ombros do Estado. 

Luigi Ferrajoli explica que cabe ao juiz – denominado, agora, como intérprete 
da lei – realizar um juízo sobre a legislação e denunciar as inconstitucionalidades, 
devendo, pois, aplicá-la apenas quando for constitucionalmente válida15. Agora não 
apenas o Poder Executivo fica subordinado à legalidade, mas o Legislativo também, 
por meio do controle de constitucionalidade.

O juiz foi inserido num Estado totalmente preocupado com a justiça social e 
a distribuição de renda, visando sempre à igualdade substancial dos cidadãos, visto 

11 idem.
12 ibidem, p. 21
13 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 115. 
14 FERRAJOLI, Luigi. Passado y futuro del Estado de derecho. In: Neconstitucionalismo(s). Edição de Miguel Carbonell. 

Madri: Editorial Trotta, 2005, p. 18.
15 idem.
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que para que uma sociedade tenha dignidade é necessário que se tenha critérios de 
justiça distributiva, numa forma de que se alcance a justiça social16.

Ocorre que o Estado Social, como em qualquer Estado em decadência, tem seu 
principal fator negativo a economia. A intenção de Estado Mínimo não contempla 
a realidade do momento atual, entrando em crise na década de 1970, visto que 
o aumento da atividade estatal entre em descompasso com momento de crise 
econômica mundial, implicando maiores gastos e o consequente déficit público17.

Essa crise que se estendeu fez necessitar o surgimento de um novo modelo 
de Estado que efetivasse a justiça social e a participação democrática do povo no 
processo político, surgindo, pois, o Estado Democrático de Direito.

 o JUIZ no ESTADo DEMoCRáTICo DE 
DIREITo E o DEVIDo PRoCESSo lEGAl

O Estado Democrático de Direito surge como “indissociavelmente ligado 
à realização dos direitos fundamentais”, agregado à construção das condições de 
possibilidades para suprir as lacunas das etapas de Estado anteriores, representadas 
pela necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como a igualdade, 
a justiça social e a garantia dos direitos humanos fundamentais18.

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, 
não se talhando a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência 
como feito pelo Estado Social. Assim, o conteúdo ultrapassa o aspecto material da 
concretização de uma vida sob o mínimo existencial e passa a agir simbolicamente 
como fomentador da participação pública no processo de construção de uma 
sociedade democrática na participação das escolhas e soluções do problema das 
condições materiais de existência19.

As formulações de Estado anteriores não possuem o “plus” normativo que 
o Estado Democrático de Direito tem. Esse possui uma novidade no sentido 
teleológico de sua normatividade do que nos instrumentos ou mesmo na maioria dos 
seus conteúdos, visto que impõe à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo 
utópico de transformação da realidade20.

Conforme dito, fundada na realidade, a Constituição assume um papel 
de norma diretiva fundamental, que se dirige aos poderes de tal maneira que 
tende a assegurar a realização dos direitos fundamentais-sociais, assim, “a nova 
concepção de constitucionalismo une precisamente a ideia de Constituição como 

16 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: Uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2000, p. 127.

17 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. reformulada da obra jurisdição constitucional e 
hermenêutica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 86.

18 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L. Comentários ao artigo 93, IX. In CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; 
______; ______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.

19 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; STRECK, Lenio L. Comentários ao artigo1º. In CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, 
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; ______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 
2013, p. 113.

20 ibidem, p. 114.
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norma fundamental de garantia com a noção de Constituição enquanto norma 
diretiva fundamental”21.

Destarte, o juiz, mais do que nunca, assume papel elementar na concretização 
da democracia e na consequente solidificação dos direitos fundamentais-sociais. O 
Estado Constitucional proporciona que o próprio Estado observe alguns deveres e 
princípios essenciais para caracterizar um regime democrático de direito. Deveres 
esses, que nada mais são que a possibilidade de assegurar um governo democrático 
e controlar a discricionariedade do Poder Público.

A discricionariedade do Poder Público é controlada por um princípio em 
específico, denominado de “princípio do devido processo legal”, estabelecido de 
modo expresso, pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico, na Constituição 
de 1988 no artigo 5º, LIV, que trata que “ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”.

O princípio do devido processo legal – que é a base sobre a qual todos os demais 
se sustentam – é oriundo da expressão inglesa due process of law, consagrado no 
reinado de Eduardo III, em 1354, na lei denominada Statute of Westminster of the 
Liberties of London, por meio de um legislador desconhecido22.

No seu sentido genérico, o princípio do devido processo legal caracteriza-
se pelo trinômio vida-liberdade-propriedade, correspondendo a tudo o que disser 
respeito à tutela desse trinômio está sob a proteção do due process of law, ou seja, 
a liberdade de opinião, de imprensa, de religião, a privacidade, a liberdade de 
escolha, a deliberação dos bens particulares estão relacionados com o princípio em 
questão23.O devido processo, pois, pode ser deduzido do “conjunto de princípios 
de uma ordem constitucional fundada na legalidade e na proteção das liberdades”24.

Quando instituído no ordenamento inglês, o due process of law ressaltava 
apenas o sentido eminentemente processualístico, sendo, no decorrer dos anos, 
pela doutrina e jurisprudências, alargado ao âmbito dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, permitindo uma interpretação elástica25. Nas palavras de Nelson Nery 
Junior, “a origem do subtantive due process teve lugar justamente com o exame da 
questão dos limites do poder governamental, submetida à apreciação da Suprema 
Corte norte-americana no final do século XVIII”26.

Por se tratar de um princípio aberto, que cria uma superafetação da nossa 
Constituição, onde costumeiramente se faz referência direta ao devido processo legal 
em lugar de se referir a uma das garantias específicas, Gilmar Mendes posiciona que 
o princípio do devido processo legal possui um âmbito de proteção amplo, cujo 
exige o Fair Trial não apenas dos sujeitos que fazem parte da relação processual, 

21 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. reformulada da obra jurisdição constitucional e 
hermenêutica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 114.

22 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 33.

23 ibidem, p. 35.
24 MENDES, Gilmar F. Comentários ao artigo 5º, LIV. In CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L; 

______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.
25 NERY JUNIOR, op. cit. p. 37.
26 ibidem, p. 39.
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ou dos atuam de forma direta no processo, mas sim, de todo o crivo jurisdicional 
– instituições, órgãos públicos e privados, sujeitos -, ou seja, que possuem funções 
qualificadas, constitucionalmente, como essenciais à Justiça27. 

Nesse raciocínio também podemos elencar não só o artigo 5º, LIV, da 
Constituição Federal como o detentor do princípio do devido processo legal, 
mas também, o artigo 3º, I, da própria Constituição, que taxa em seu teor uma 
sociedade justa como objetivo fundamental do nosso país: “constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, 
justa e solidária”. 

A conclusão é obtida pela interpretação da palavra “justa”. Se a justiça é um 
objetivo de toda a República Federativa do Brasil, obrigatoriamente deve ser um 
objetivo do Poder Público em geral, ou seja, o devido processo legal substantivo 
deve estar presente em todos os atos do Poder Judicial.

Para tanto, deve-se compreender o sentido de devido processo legal. Ele pode 
ser considerado em duas percepções: formal e substantivo. A expressão formal, 
também conhecida como processual, alcança um sentido restrito de due process 
of law, nada mais sendo que a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça, 
deduzindo pretensão e podendo se defender do modo mais amplo possível28. O 
formal trata da perspectiva que os direitos fundamentais só podem ser exigidos e 
respeitados nas vias processuais. J. J. Canotilho afirma que o devido processo legal 
formal limita-se a concretizar que quando uma pessoa é privada dos seus direitos 
fundamentais, tais como à vida, liberdade e à propriedade, essa tem o direito de 
exigir que essa privação seja efetuada segundo o processo específico escudado pela 
lei, ou seja, a questão está estritamente relacionada com o dever de observância ou 
não do processo criado por lei29.

Em contrapartida, o devido processo legal substantivo traz em si o ideal de 
justiça, não apenas um processo legal, mas, sobretudo um processo legal, justo e 
adequado, em que, às autoridades judiciais deve ser vedado o direito de disporem 
arbitrariamente dos direitos fundamentais, ou seja, os juízes poderiam, baseados 
nos princípios constitucionais de justiça, analisar os requisitos intrínsecos da lei30. 
Existe decisão do ex Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso que 
entende existir o conteúdo substantivo no devido processo legal31.

Argumenta Elisabeth Maria de Moura que no ordenamento jurídico brasileiro 
o devido processo legal substantivo possui o componente material, na medida 

27 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 4. 
ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 385.

28 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 42.

29 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra: Edições Almedina, 1997, p. 
494.

30 ibidem, p. 495.
31 Velloso (1996, ADI – 1511 – MC/DF): Due process of  law, com conteúdo substantivo – substantive due process – constitui 

limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade 
(reasonableness) e de racionalidade (rationality), devem guardar, segundo W. Holmes, um real e substancial nexo com 
o objetivo que se quer atingir. Paralelamente, due processo of  law, com caráter processual – procedural due process – 
garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa.
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em que declara que o devido processo legal é assegurado às partes em todos os 
processos judiciais32.

A fundamentação judicial está intrínseca ao devido processo legal 
substantivo, visto que se manifesta em todos os campos do direito, em seu aspecto 
substancial33, pois não há devido processo legal se a decisão que estabelece uma 
obrigação priva um cidadão de sua liberdade, ou de algum bem seu, sem observar 
a fundamentação adequada.

Para uma decisão ser adequada, ela necessita ser racionalmente justificada, 
baseando-se em argumentações racionais e legítimas, sendo essa exigência um dever 
que deve ser estendido a todos os casos em que os juristas argumentam. Como aduz 
Robert Alexy, “da possibilidade de uma argumentação jurídica racional dependem 
não só o caráter científico da Ciência do Direito, mas também a legitimidade 
das decisões judiciais”34. Portanto, não basta que a decisão seja fundamentada, 
contendo apenas um mérito injustificado ao caso em lide, mas sim, deve conter uma 
fundamentação amparada de racionalidade com o pleito em tela.

Nesse diapasão, Daniel Mitidiero afirma que “a fundamentação da sentença 
tem de apresentar coerência lógica e contextual, importando aí os nexos do direito 
como um todo e do senso comum articulados no âmbito da motivação”35. Para 
tanto, a coerência lógica é fundamental para validade da decisão proferida. 

Assim, o devido processo legal exigiria que a decisão judicial fosse devidamente 
adequada, o que, pragmaticamente, implicaria na sua fundamentação racional como 
elemento que lhe emprestaria legitimidade, além de servir como instrumento jurídico 
de controle do arbítrio e da discricionariedade político-jurídico. Portanto, no Estado 
Democrático de Direito, conforme demonstrado, o juiz vem assumir um papel 
essencial, pois, nas palavras de Ovídio Baptista da Silva “a justiça, para desgosto de 
nossos teóricos, não poderá ser normatizada. Haverá de ser descoberta laboriosamente 
em cada caso concreto”36, sendo que caberá ao juiz, fundado nos princípios e valores 
constitucionais solucionar a lide com a melhor resposta cabível no direito, protegendo, 
pois, os direitos fundamentais e sociais escudados por nossa Constituição.

o PoSITIVISMo JURÍDICo FREnTE ÀS DEMAnDAS 
Do ESTADo ConSTITUCIonAl DE DIREITo 

Cumpre salientar, antes de tudo, uma breve e superficial distinção entre 
positivismo jurídico e positivismo filosófico. O positivismo defende a ideia de 
que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro37. 

32 MOURA, Elisabeth Maria de. O devido processo legal na Constituição Brasileira de 1988 e o Estado Democrático de 
Direito. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2000, p. 77.

33 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 38.

34 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. 
2.ed., São Paulo: Landy Editora, 2005, p. 35.

35 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 458/459.

36 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio. Jurisdição, Direito Material e Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 138.
37 COMTE, Auguste. Sociologia. São Paulo: Ática, 1989, p. 53.
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Em linhas gerais, ele propõe à existência humana a valores completamente 
humanos, afastando radicalmente a teologia e a metafísica. De acordo com 
os positivistas somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi 
comprovada através de métodos científicos válidos. 

As diferenças com o positivismo jurídico param por aí. Podemos falar que a 
criação do termo direito positivismo foi cunhado pelo alemão Gustavo Hugo entre o 
fim do século XVIII e início do século XIX. A criação do ideário do direito positivo 
passou pela crítica contundente aos “mitos jusnaturalista”, que precedentemente foi 
maior difundida por Savigny com o movimento da “Escola Histórica”38. Gustavo 
Hugo entende o direito natural como filosofia do direito positivo, ou seja, filosofia 
do direito posto pelo Estado39.

O direito positivo também teve outros seguidores como, por exemplo, o 
inglês John Austin (também no início do séc. XIX), que definiu a lei como 
comando geral e abstrato proveniente de um soberano numa sociedade política 
independente40. Contudo, Austin diferencia o direito legislativo do direito 
judiciário em seus modos, sendo que o direito legislativo é constituído de 
normas gerais e abstratas que regulam e tentam abranger casos futuros; e o 
direito judiciário que, por outro, lado, é constituído de normas particulares 
emitidas para regular o caso presente41.

Portanto, positivismo jurídico (ou juspositivismo) e positivismo filosófico são 
conceitos diferentes, sendo o primeiro está ligado à forma e a aplicação das leis, e o 
segundo trata-se de associar uma interpretação das ciências e uma classificação do 
conhecimento a uma ética humana radical.

Feitas as devidas considerações conceituais, relevante para o estudo é o 
distinção entre as formas existentes de positivismo jurídico.

 AS FACES Do PoSITIVISMo JURÍDICo

Deve ser superado um antigo simulacro que paira o positivismo jurídico, 
principalmente na esfera da tradição jurídica, haja vista existir quem sustente que o 
positivismo não passa de uma época em que o Direito era resumido àquilo em que 
estivesse determinado na Lei. Esse reducionismo semântico desfigura a importância 
e a complexidade que tem o positivismo na construção jurídica atual.

Nesse diapasão é possível estabelecer, dentro outro, os dois principais conceitos 
de sentidos de positivismo jurídico42, o Positivismo Jurídico Primitivo – fundado 
na escola francesa da exegese – e o Positivismo Jurídico Cientificista-Normativista 
– que tem como idealizador Hans Kelsen.

38	 BOBBIO,	Noberto.	O	Positivismo	Jurídico:	Lições	de	filosofia	do	direito.	Compiladas	por	Nello	Morra;	tradução	e	notas	de	
Márcio Puglieso, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 45.

39 ibidem, p. 46.
40 ibidem, p. 105
41 ibidem, p. 109.
42 A delimitação das variantes do Positivismo Jurídico é proposital, visto a limitação regulamentar exigida. Contudo, não se nega 

a importância e a essencialidade das outras faces e seus doutrinadores, cujos serão abordados no desenvolver do trabalho.
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Em primeiro lugar, e num caráter geral, verifica-se no Positivismo Jurídico a 
soberania do Estado na produção de normas jurídicas. E, em razão disso, é que o constructo 
hobbesiano, com base no Leviatã, exerce influências na concepção da filosofia.

Além disso, não se pode negar que o Positivismo Jurídico, em sua origem, tenha 
sido constituído ante uma rigorosa cisão entre elementos jurídicos e morais. O que 
se pretendia para o Direito era a não interferência (equilíbrio) da teoria filosófica dos 
valores. A proposta era conceber o Direito a partir de uma neutralidade axiológica, 
isto é, admitir como crível a produção do Direito destacada de qualquer tipo de 
valoração possível associada às questões sociais, teóricas e práticas43. 

Outra fator importante na discussão é compreender como se dava a interpretação 
dos diferentes momentos positivistas e, consequentemente, era aplicado o próprio 
Direito no caso concreto. Ademais, abrir-se-á um tópico nesse subtítulo para 
distinção e análise das várias correntes jurídicas face os (supostos) hard cases.

o PoSITIVISMo EXEGéTICo 

A intencionada válvula de escape desenvolvida pelos criadores – principalmente 
por Portalis - do Código Civil de Napoleão, desempenhada pelo artigo 4º, não foi 
usada da forma para qual foi criada – ou seja, garantia do poder de criação do direito 
por parte do juiz -, graças ao advento da codificação das leis44. 

A criação da Escola da Exegese (L’école de l’exégèse) surge, conforme sua 
nomenclatura, como limitação a uma interpretação passiva e mecânica do Código. 
Sua criação pode ser determinada por cinco pontos: a) O próprio fato da codificação: 
uma espécie de prontuário para resolver, de forma geral, todas as possíveis 
controvérsias existentes, visto que todos procuram resolver os problemas da forma 
mais simples e mais curta; b) A mentalidade dos juristas da época dominada pelo 
princípio da autoridade: a vontade do legislador (“poder popular”) deve ser soberana 
sendo, pois, através do código que essa seria dirigida; c) A separação dos poderes: é 
o fundamento ideológico da estrutura do Estado moderno; d) A segurança jurídica: 
as pessoas saberiam com antecedência o que seria direito, ou não e; e) A pressão 
exercida pelo regime napoleônico sobre os estabelecimentos de ensino superior de 
direito: na visão do governo napoleônico as teorias gerais do direito e as concepções 
jusnaturalista eram inúteis (ou perigosas)45.

Nessa esteira, o legislador teria condições de estabelecer normas gerais e 
abstratas, cujos imperativos da certeza, necessidade e rigor do raciocínio lógico 
permitiriam prever todas as condutas a serem regulamentadas, o que pode ser 
denominado como postulado da suficiência da lei46.

43 MORAIS, F. S. de. Hermenêutica e pretensão de correção: uma revisão crítica da aplicação do princípio da 
proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 2013. São Leopoldo, RS. Tese de Doutorado. Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos – UNISINOS, 346p, p. 23.

44	 BOBBIO,	Noberto.	O	Positivismo	Jurídico:	Lições	de	filosofia	do	direito.	Compiladas	por	Nello	Morra;	tradução	e	notas	de	
Márcio Puglieso, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 78.

45 ibidem, p. 78-81.
46  NEVES, António Castanheira. Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da sua Metodologia e Outros. 

v. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 189.
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Em verdade, o clamor social pela mudança (advindo da Revolução Francesa) 
e a codificação de mandamentos legais devem ser analisados conjuntamente como 
elementos que corroboram a ideia de Direito resumido à Lei. Através da máxima 
“Direito igual à Lei” fica nítida a pouca envergadura do juiz, ao menos enquanto 
criador de direito. Consequentemente, ao juiz era negada a possibilidade de 
interpretação do Direito, devendo este apenas reproduzir o Espírito da Lei.

Com efeito, o Code Civil francês proibia ao juiz deixar de julgar por falta 
de dispositivo normativo, apostando na ideia de completude do Direito. Como 
bem diz Castanheira Neves, a Escola da Exegese é constituída “como um estrito 
positivismo hermenêutico”47 o juiz deveria aplicar estritamente o previsto na lei 
ou, subsidiariamente, descobrir a vontade do legislador, como forma de manutenção 
da autoridade reconhecida à Lei. É evidente a característica do Código, visto que 
qualquer interpretação da lei deveria ser isomórfica a vontade do legislador.

Nesse ínterim, o Direito era pensado exclusivamente na soberania estatal da 
produção dos comandos jurídicos. As características axiológicas eram dissociadas 
do direto, impedindo ao juiz qualquer decisão pautada na moral e valores da 
sociedade, muito menos valores pessoais, ou seja, stulta sapientia quae vult lege 
sapientior esse. O juiz não passava de mero técnico do Estado, ou seja, um técnico 
“boca da lei” adstrito à análise exclusiva da codificação.

o PoSITIVISMo JURÍDICo 
noRMATIVISTA DE HAnS KElSEn 

Com o problema da indeterminação do sentido do direito e a falência dos 
modelos sintáticos-semânticos de interpretação codificada, nas décadas de 1930 e 
1940, surge Hans Kelsen. Hans Kelsen, com o crescente “desfalecimento” do rigor 
jurídico que estava sendo propagado pela Jurisprudência dos Interesses48 e pela 
Escola de Direito Livre49, percebeu que o problema da interpretação do direito é 
muito mais semântico do que sintático50.

Para tanto, Hans Kelsen permitem conceber o Direito, quando da sua aplicação, 
como um processo complexo. O Direito seria como uma moldura, um quadro, com 
diferentes possibilidades de significações (normas), as quais são, e só poderiam 
ser, dirimidas pela interpretação. Conquanto, Hans Kelsen, em sua Teoria Pura do 
Direito, intenta uma blindagem a Ciência Jurídica da interferência da moral, visto 

47 ibidem, p. 187-188.
48 Repercutiu triunfantemente até a Segunda Guerra Mundial. Nasceu do atrito com a escola alemã daquela época 

(sistemático-conceitual) Era oponente do entendimento jurídico como racionalidade lógico-conceitual mediante os 
transconceitos.	O	direito	deixava	de	ser	 teorético	para	conhecer	e	 lógico	para	aplicar.	O	direito	passa	ser	fim,	e	não	
meio. As leis não devem delimitar os interesses, haja vista que eles mesmos devem ser o resultado dos interesses 
materiais, nacionais, religiosos e éticos de cada comunidade. NEVES, Antonio Castanheira. Escritos acerca do Direito, 
do Pensamento Jurídico, da sua Metodologia e Outros. v. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 225-229.

49 Seria uma ideia de direito natural, uma formação metalegal do direito. Procura ver a judicativa-decisória na autonomia 
do jurista, para procurar a decisão mais justa. O direito seria uma totalidade de decisões; personalidade do julgador na 
realização do direito; o direito seria vontade e não razão. Ibidem, p. 196-200.

50 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed., ver., mod. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 34.
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o reflexo que esta poderia fazer naquela, entretanto ele não renega o uso da moral, 
contanto que seja unicamente no nível da aplicação do Direito, e não sobre o Direito.

O papel da aplicação do direito passa pelo crivo da interpretação, sendo que 
“a interpretação é, portanto, uma operação mental que acompanha o processo da 
aplicação do Direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão 
inferior”. A intepretação, por outro lado, é vista de duas formas diversas: a 
interpretação do Direito pelo aplicador, e a interpretação do Direito realizada pela 
ciência jurídica51.

Esse escalonamento para aplicação da Lei proposta por Hans Kelsen é tanto 
quanto perigoso, pois haveria uma determinação inacabada e não absoluta da norma 
superior, transformando o caso num “caráter de um quadro”, sendo possível o 
julgador trabalhar dentro dessa moldura, com as hipóteses cabíveis, de uma forma 
discricionária, ou seja, aos critérios do “artista”. O intérprete jurídico deveria 
pautar-se no eixo central do comando superior, cujo não poderia ser racionalmente 
conhecido – e, portanto, deveria ser pressuposto. A norma fundamental serviria ao 
julgador na construção do sistema dedutivo de produção e “execução normativa que 
validaria todo o sistema jurídico”52.

Essa liberdade de atuação do juiz dentro da moldura do quadro do direito – 
quando as circunstâncias não fossem abrangidas pela norma fundamental (sendo 
responsabilidade do julgador preencher o quadro) –, fazia dele autorizado a criar 
normas graças à condição dinâmica da ordem jurídica.

No ato de aplicação do Direito, no entanto, apenas uma dessas possibilidades 
se tornaria norma jurídica positiva. Nesse sentido, o jurista entendia a Lei como 
uma moldura das possibilidades do Direito, ao passo que a decisão jurídica 
representaria uma dessas possibilidades. É dessa forma que a decisão jurídica deve 
ser compreendida como uma norma individual entre tantas possibilidades existentes 
no interior do quadro significativo53.

Hans Kelsen, teorizando a respeito da escolha das possibilidades possíveis 
na moldura jurídica, sustenta que isso não pode ser idealizado como uma questão 
científica, mas, tão-somente, como um “problema de política do Direito”54.

O autor, conforme análise do famoso capítulo VIII de seu livro Teoria 
Pura do Direito deixou claro que a lei não é verdadeiramente autossuficiente, 
conforme defende o positivismo exegético, dando ao juízo o poder de escolha e 
a discricionariedade para escolher, ao seu bel, qual a melhor escolha para o caso 
concreto. É essa discricionariedade o problema fulcral de Hans Kelsen que deve ser 
superado pelo constitucionalismo.

51 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Título 
Original: Reine Rechtslehre, p. 387-388.

52 MORAIS, F. S. de. Hermenêutica e pretensão de correção: uma revisão crítica da aplicação do princípio da 
proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. São Leopoldo, RS. Tese de Doutorado. Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS, 2013, 346p, p. 23.

53 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. Título 
Original: Reine Rechtslehre, p. 391.

54 ibidem, p. 393.
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HARD CASES E SEUS EnFREnTAMEnToS

Fundamentar a fundamentação é o elemento hermenêutico pelo qual se manifesta 
a compreensão do fenômeno jurídico55, por isso é necessário que a fundamentação 
da decisão judicial seja a mais completa e de acordo com a Constituição possível. 
Os (considerados) casos difíceis (hard cases) são circunstâncias que demandam 
maior atenção dos estudiosos do Direito, pois são neles que possivelmente haverá 
um elevado grau de discricionariedade por parte dos juízes.

Os hard cases são interpretados de várias formas dependendo de quem os 
conceitua, mas de forma genérica – pois dissertaremos com maior profundidade 
posteriormente - podemos informar que são situações em que há um certo grau de 
dificuldade para o julgamento, seja por ser um caso não contemplado na constituição 
ou legislação (Hans Kelsen), seja por possuir mais de uma resposta adequável 
(Robert Alexy), ou por estar numa “zona de penumbra” (H. Hart). Contudo, há 
doutrinadores, como é o caso de Lenio Streck, que entendem que tudo não passa da 
questão da linguagem hermenêutica. 

No positivismo jurídico exegético – qual já foi superado por completo, conforme 
já demostrado alhures – havia a impossibilidade de que os juízes decidissem algum 
fatídico se não de acordo exclusivamente pelas leis, pois “tudo” estava regulamentado, 
inexistindo lacuna que não pudesse ser suprida pela aplicação da lei.

Para Hans Kelsen, denominado “pai do positivismo normativista”, haveriam 
condições em que o caso concreto seria complicado demais para ser enquadrado 
em leis, sendo considerados “casos difíceis”. Para tanto, o julgamento desses casos 
deveria partir da análise da teoria dos casos difíceis, ou seja, quando uma ação 
específica não fosse contemplada pelas regras postas, ou não existisse regra clara 
para sua aplicação, o juiz teria o “poder discricionário” para decidir o caso de uma 
maneira ou de outra56.

Esse poder discricionário de decidir, para Hans Kelsen, seria fundamentado 
no resultado do conhecimento do julgador, visto não se tratar de um problema de 
teoria do Direito, mas de um problema de política do Direito. Entende-se que o 
aplicador do Direito, assim como o legislador, é passível, na hora da efetivação de 
suas tarefas, de usarem da vontade, mantendo-se, contudo, dentro da moldura do 
quadro geral57.

Portanto, na visão kelsiana, é através de uma interpretação autêntica (feito 
por um órgão aplicador de direito e aplicada a todos os casos semelhantes, como 
se fosse lei) que pode criar-se Direito para decidir os casos difíceis, como, por 
exemplo: jurisprudência de tribunal superior58.

55 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O que é isto – as garantias processuais penais? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012, p. 99.

56 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 
2010. Título original: Taking rights seriously, p. 126.

57 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. Título 
Original: Reine Rechtslehre, p. 393.

58 ibidem, p. 394.
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Na visão de Herbert Hart, as normas podem possuir uma textura aberta, 
impedindo que o direito se expresse através de enunciados unívocos, ou seja, 
para abranger o maior número de objetos é possível empregar palavras abstratas 
e genéricas, mas isso causa vagueza e ambiguidade dos significados aumentando 
a indeterminação que se pretendia controlar, gerando a necessidade do intérprete 
buscar a complementação de significados dos termos não claros.

A determinação dessa textura aberta ocorre no campo do direito por meio da 
interpretação jurídica, logo, se todas as regras jurídicas se manifestam por meio da 
linguagem natural, todas as regras jurídicas precisam ser interpretadas, porém, não 
há nenhuma regra capaz de controlar essa interpretação, isso significa que, dentro da 
vida prática, a determinação do direito pode ser feita por aqueles que interpretam as 
regras em ultima instância, ou seja, os juízes (que possuem forte poder discricionário 
para interpretar as regras).

Herbert Hart, quando trata da caracterização pela textura aberta, está a falar, 
exclusivamente, na interpretação dos casos difíceis, nos quais a indeterminação 
do sentido das regras seria insolúvel, dando aos intérpretes (julgadores) poderes 
discricionários de decisão, permitindo a criação de novas regras para o julgamento 
do caso em lide – nos casos tratados como paradigmas, o julgador recorreria às 
regras jurídicas institucionalizadas59.

Para Herbert Hart, responsável pela inserção do paradigma hermenêutico 
na análise do direito, o preenchimento da zona de penumbra das regras (teoria da 
textura aberta) fica à livre escolha dos intérpretes, e o único limite pra interpretação 
seria o bom senso60. 

Na tentativa de solucionar o problema da discricionariedade judicial, Ronald 
Dworkin, um dos mais conhecidos críticos de Herbert Hart, formula sua teoria para 
solucionar os casos difíceis, na qual consiste que o juiz, mesmo em tais casos, continua 
tendo o dever de desvelar quais são os direitos das partes, e não “inventar” novos 
direitos para aplicação retroativa, devendo, portanto, ser o menos original possível61.

Diferentemente de Herbert Hart – em que a discordância dos juízes seria, 
somente, uma discordância de teor linguístico, e que uma regra poderia ser aplicada 
em várias situações -, Ronald Dworkin tem a concepção de regra como “tudo 
ou nada”, em que quando a um conflito entre ambas a que for a melhor possível 
invalidaria outra62.

Referente à possibilidade de uma resposta certa para o fatídico, Herbert 
Hart aduz que não existe resposta certa, haja vista o sistema jurídico ser dotado 
de imprecisão linguística, tornando-se um sistema aberto, relativamente às lacunas 
existentes no direito. Na teoria hartiana, essa inexistência de resposta certa a 

59 ROCHA, Leonel Severo. Paradoxos da auto-observação: Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea. 1 ed. Curitiba: JM 
Editora, 1997, p. 26.

60 HART, Herbert L.A. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1994, 3ª edição, pág. 141.
61 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. 3ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 

2010. Título original: Taking rights seriously, p. 127.
62 KARAM DE CHUEIRI, Vera. A dimensão jurídico-ética da razão: o liberalismo jurídico de Dworkin. In: ROCHA, Leonel Severo. 

Paradoxos da auto-observação: Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea. 1 ed. Curitiba: JM Editora, 1997, p. 171
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pretensão de um direito prescinde o poder discricionário do juiz de criar direito. 
Ronald Dworkin, crítico veemente de Herbet Hart, formula a chamada “tese da 
resposta da certa”63. 

Contudo, alega que não existe uma mecanização para tal solução, sendo que 
os juízes divergirão frequentemente sobre os direitos jurídicos, de igual forma que 
os homens de Estado divergem sobre os direitos políticos64. Entretanto, conforme 
próprio Ronald Dworkin alerta, só se pode discutir quantos livros tem na prateira se 
chegarmos no consenso do que é um livro.

O uso dos princípios, na concepção de Ronald Dworkin, possui dois níveis: 
internamente em oposição à de política e externamente em oposição à regra jurídica. 
O primeiro caso diz respeito que toda decisão judicial pautada em princípios atende 
a questão peculiar do caso em apreço, mas se o mesmo for baseado em políticas, 
atenderá a um fim coletivo, tendo em vista o bem-estar geral da comunidade. É na 
atividade judicial que o binômio princípios/política ganha relevância ao determinar 
a compreensão e consecução de uma nova teoria das decisões judiciais, a qual 
constrói um espaço democrático de interação entre a filosofia, a política e o direito65.

Para Ronald Dworkin, o julgador ao se deparar um suposto caso difícil deve se 
socorrer dos princípios que regem aquela sociedade e aquele sistema legal, caso em 
que deverá descobrir – sozinho - o direito do caso. Propõe, para tanto, uma teoria 
que afirma a necessidade de correlação entre direito, princípios, moral, política e até 
mesmo economia para a solução do hard case, ao ponto de descobrir o direito que 
“estava oculto” dentro do caso concreto66. Os indivíduos teriam direito à aplicação 
consistente dos princípios sobre os quais se assentam as suas instituições, ou seja, 
na sua teoria o juiz deve identificar uma concepção particular de “moralidade 
comunitária” como fator resolúvel dos litígios daquela comunidade67.

A criação de novos direitos retroativos, conforme defende Herbert Hart, é uma 
maneira viciosa de ferir o princípio da legalidade, já que a irretroatividade do direito 
ameaçaria a segurança jurídica da democracia68.

Robert Alexy considera, diferentemente de Ronald Dworkin, que não existe 
uma única resposta no direito que se enquadraria no caso concreto, mas sim, 
podem existir várias respostas – quais, nesse caso, são conhecidos como “casos 
de colisão” -, cujas seriam solucionadas pela técnica da ponderação entre os 
princípios constitucionais. 

No pensamento alexyano, quando o juiz toma uma decisão que não pode ser 
amparada exclusivamente pela solidificação normativa ou não possa fundamentar 
definitivamente a decisão com a ajuda das regras da metodologia jurídica, então 
resta ao intérprete aplicador um campo de escolhas entre várias soluções, “a partir 

63 ibidem, p. 173.
64 ibidem, p. 126.
65 KARAM DE CHUEIRI, Vera. A dimensão jurídico-ética da razão: o liberalismo jurídico de Dworkin. In: ROCHA, Leonel Severo. 

Paradoxos da auto-observação: Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea. 1 ed. Curitiba: JM Editora, 1997, p. 158.
66 ROCHA, Leonel Severo. Paradoxos da auto-observação: Percursos da Teoria Jurídica Contemporânea. 1 ed. Curitiba: JM 

Editora, 1997, p. 26.
67 DWORKIN, Ronald. op. cit., p. 197.
68 ROCHA, Leonel Severo. op. cit. loc. cit.
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de normas jurídicas, regras metodológicas e enunciados de sistemas jurídicos não 
determinados ulteriormente”69, qual deverá partir do seu juízo de valor. 

Esse campo de escolha – oriundo dos casos de colisão -, como dito alhures, 
deverá passar pelo crivo dos princípios e da moral (a moral deixa de ser autônoma, 
conforme aduzia Hans Kelsen, e passa a ser cooriginária ao direito70), pelo âmbito 
da facticidade do caso em apreço. Os princípios, diferentemente do que ocorria no 
positivismo, passam a compor um novo Estado, um direito que passa a cuidar mais 
do mundo prático e não apenas de um modelo de regras. 

O maior problema na teoria argumentativa de Robert Alexy, na visão de 
Lenio Streck, é que essa não resolve a mantença de um julgador solipsista - visto 
a não contemplação do giro ontológico-linguístico (superação do modelo sujeito-
objeto) -, dando “poderes” discricionários para que o juiz escolha a “melhor 
decisão ao caso” partindo da ponderação, ou seja, uma escolha subjetiva71. Essa 
é uma conclusão admitida pelo próprio Robert Alexy no posfácio de seu livro 
Teoria dos Direitos Fundamentais quando admite que os direitos fundamentais 
não sejam objetos de passível divisão de forma refinada, existindo uma 
discricionariedade, tanto legislativa quanto judicial, para o sopesamento72. Eis 
aqui, portanto, a ímpar diferença entre a teoria da argumentação alexyana e a 
hermenêutica: enquanto a argumentação usa dos princípios como uma abertura 
interpretativa (princípios como mandados de otimização), a hermenêutica parte 
do pressuposto que os princípios introduzem o mundo prático do direito, fechando 
a interpretação, ou seja, diminuindo o nível de discricionariedade do intérprete73. 
Para a hermenêutica a resposta correta não seria dada a partir da ponderação do 
juiz, mas, sim, da “construção principiológica do caso”74.

É a partir da hermenêutica que se chega à conclusão de que não deve haver 
diferenciação estrutural entre os hard cases (ponderação) e easy cases (subsunção), 
visto que a problemática dos princípios é de cunho hermenêutico (compreensão), 
e não analítico-procedimental (fundamentação)75. Na visão hermenêutica, não há 
distinção entre hard/easy cases, “essa distinção [...] desaparece em face do círculo 
hermenêutico e da diferença ontológica”76, ou seja, a teoria argumentativa leva 
em conta a existência de um pré-compreender antecipador, operações causais-
explicativas (tanto nos supostos casos fáceis quanto nos casos difíceis, partindo do 
ponto que já existe uma hierarquização dos princípios), quando a hermenêutica leva 
em conta, corretamente, a compreensão fática. A dicotomia enraíza o direito naquilo 
que o Constitucionalismo Contemporâneo combate: o esquema sujeito-objeto.

69 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. 
Tradução: Zilda Hutchinson Schild Silva; 3.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 23.

70 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5. ed., rev., mod e ampl. São 
Paulo: Saraiva. 2014, p. 236.

71 ibidem, p. 241.
72 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Luis Virgílio Afonso da Slva. São Paulo: Malheros, 2008, p. 611.
73 STRECK, Lenio Luiz. op. cit., p. 245.
74 ibidem, p. 249. 
75 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. 3ª. ed. Porto Alegre: Livraria dos Advogados Editora. 

2013, p. 308.
76 ibidem, p. 309.
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Caso houvesse tal distinção, não estaríamos remando no velho silogismo? 
Ou, ainda, a ponderação não seria uma subsunção de segundo grau? No final do 
andor, para teoria da argumentação tudo acaba em subsunção, visto que, no Brasil, 
a proporcionalidade acaba sendo aplicada como regra, e não como princípio77. A 
pergunta “o que devo fazer” (solipsismo) deve ser substituída pela pergunta “o que 
se deve fazer”?78.

SUPERAMoS o PoSITIVISMo? 
AS BARREIRAS IMPoSTAS PElo PoSITIVISMo

No campo do direito, conforme citado alhures, há uma grande confusão no que 
diz respeito aos vários tipos de positivismo. Em sua obra, Lenio Streck questiona 
as correntes positivistas existentes argumentando que obedecer à risca o texto da 
lei democraticamente constituída não guarda relação com a exegese positivista, à 
moda antiga. Nesse caso a moral fica de fora de qualquer decisão; agora, no Estado 
Democrático de Direito, ela é co-originária79.

A posição positivista exegética deixa a desejar, vez que, para os que defendem 
essa corrente, uma norma vale mais que um valor constitucional. Apesar desse 
positivismo ter influenciado e ter sido importante em certo contexto histórico, o 
seu segmento, que é formalista, seria de nítido caráter retórico. As características 
de não admitir lacunas, de não reconhecer princípios como normas, de ter 
dificuldades em explicar os conceitos indeterminados, faz a legalidade ocupar o 
lugar que deveria ser da legitimidade do direito. Hans Kelsen já havia superado, 
contudo, abandonou, diante da sua inexorabilidade, o principal problema do 
direito: a interpretação80.

A questão reside no fato de que o juiz pode decidir por valores éticos e de forma 
axiológica no que tange o caso fático-temporal, contanto que ele não se “transforme” 
em legislador, criando novos direitos e decidindo única e exclusivamente por seu 
senso81, qual é o caso do positivismo normativista de Hans Kelsen. 

Para concretizar um modelo efetivamente democrático se faz necessário 
ultrapassar algumas barreiras impostas pelo positivismo ao constitucionalismo, 
eis que essa noção jurídica reclama a revisão de elementos jurídicos que poderiam 
implicar na oposição a um modelo considerado democrático de direito. Relacionam-
se, de forma sistemática, os contrapontos existentes entre:

77 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2010, p. 54.

78 STRECK, Lenio Luiz, 2014, op. cit., p. 308.
79 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 

Editora, 2010, p. 86.
80 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5 ed., ver., mod. e ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2014, p. 36.
81 ibidem, p. 94.
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a) Norma em vez de valor; b) subsunção em vez de ponderação; c) 
independência do direito ordinário em vez de onipresença da Constituição; 
d) autonomia do legislador democrático dentro do marco da Constituição em 
vez de onipotência judicial apoiada na Constituição82.

A superação das barreiras supracitadas proporcionou o descarte do paradigma 
positivista, o qual ocorreu em três frentes. 

Primeiramente, ocorreu pela teoria das fontes, visto que a lei já não é mais 
a única fonte de Direito, aparecendo a Constituição como ponto de partida, como 
auto aplicativa; em segundo lugar ocorreu alteração da teoria da norma, tendo em 
vista o aparecimento dos princípios (cuja guarda relação com a teoria das fontes); e 
por último, dá-se frente o plano da interpretação, em que toda decisão, judicial ou 
administrativa, deve partir referente aos princípios constitucionais83.

A teoria das fontes tem o ideal de a Constituição Federal ser a origem de 
validade de Direito, na qual todas as outras leis são subordinadas a ela, não só 
as leis, mas também, as decisões judiciais, os atos administrativos, a doutrinas 
e a jurisprudência.

A teoria da norma diz respeito à confecção das regras, como textos, fundadas 
em princípio que devem reger o Estado Democrático de Direito. Pode-se entender 
que os princípios constitucionais são a base para o legislador criar leis que possam 
dar diretrizes ao Estado Constitucional.

O plano de interpretação dá-se na reflexão de texto e norma, pois só há norma 
se interpretado o texto, fundado nos princípios que regem o ordenamento jurídico. 
Ademais, é a partir dos princípios constitucionais que o julgador deve se basear para 
interpretar a lei, e não conforme sua consciência.

As três frentes estão correlacionadas entre si, visto que uma leva a outra. 
A teoria das fontes relaciona-se com a teoria das normas frente que as leis são 
confeccionadas a partir dos princípios que estão intrínsecos na sociedade e a 
aplicação das mesmas se dá pela teoria da interpretação. Por conseguinte, não existe 
uma sem a outra, e não existe Estado Constitucional sem as três.

Destarte, vemos que a Teoria do Direito, atualmente, vem apresentando 
um novo marco teórico para a tentativa de esgotar as principais ideias do 
positivismo como, por exemplo, a distinção rígida entre Direito e Moral e a 
produção exclusiva normativista do Estado pelo reconhecimento da importância 
da Constituição e todas suas normas fundamentais do Estado e, principalmente, 
dos Direitos Fundamentais84.

82	 STRECK,	Lenio	Luiz.	A	hermenêutica	filosófica	de	superação	do	positivismo	pelo	(neo)constitucionalismo.	in	ROCHA,	
Leonel Severo e STRECK, Lenio Luiz (Org.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005, p. 159.

83 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. Porto 
Alegre. Livraria do Advogado. 2004, p.325.

84 MORAIS, F. S. de. Hermenêutica e pretensão de correção: uma revisão crítica da aplicação do princípio da 
proporcionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. São Leopoldo, RS. Tese de Doutorado. Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS, 2013, 346p, p. 25.
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 A (In)CoRRETA TERMInoloGIA PARA 
o ESTADo EM quE VIVEMoS

A “superação” do positivismo parte do surgimento do Estado Constitucional e 
da “reisenserção da moral no direito”85, com o denominado (neo)constitucionalismo, 
ou, constitucionalismo jurídico – nas palavras de Luigi Ferrajoli o termo 
neoconstitucionalismo, sob vários aspectos, possui uma terminologia ambígua 
e enganadora. Existe uma larga distinção entre ambas, sendo que o primeiro 
defende que ocorreu uma superação em sentido tendencialmente jusnaturalista do 
positivismo jurídico (léxico político), e o segundo considera o constitucionalismo a 
expansão e complemento do positivismo jurídico (léxico jurídico)86 –, instituídos 
pelas cartas políticas promulgadas após a Segunda Guerra Mundial. 

Para Lenio Streck, o termo neoconstitucionalismo também é capitulado com 
um viés errôneo (visto que poderá conduzir à jurisprudência da valoração e suas 
derivações axiológicas), no qual o autor concorda com Ferrajoli; contudo, usa a 
titulação de Constitucionalismo Contemporâneo, pois essa terminologia conduz a 
um processo de continuidade com novas conquistas, as quais passam a integrar a 
Estrutura Constitucional pós-segunda guerra87.

Ademais ao termo que é usado com mais frequência na doutrina, temos 
como defensores do neoconstitucionalismo, Daniel Sarmento88, Humberto Ávila89 
e o mais famoso, Miguel Carbonell90. Apesar das divergências existentes entre 
as terminologias não é possível negar a profunda evolução ocorrida no direito 
contemporâneo, que já não se assenta apenas em um modelo de regras e de 
subsunção, nem na tentativa de ocultar o papel criativo de juízes e tribunais91.

 o ESTADo DEMoCRáTICo DE DIREITo E A 
nECESSIDADE DE SUPERAção Do PoSITIVISMo 
JURÍDICo FREnTE o PARADIGMA ConSTITUCIonAl 

Entendendo que não houve a superação do positivismo, mas sim sua 
complementação. Temos que a noção de Estado Democrático de Direito está 
“indissociavelmente ligada à realização dos direitos fundamentais”, cujo agrega 

85 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5. ed., rev., mod e ampl. São 
Paulo: Saraiva. 2014, p. 239.

86 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, 
Lênio Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi 
Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, pag. 15.

87 STRECK, Lenio Luis, op. cit., p. 47. 
88 Sobre a defesa escreve em O Constitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, in Filosofia e teoria constitucional 

contemporânea, 2009, p. 115, que existem vários tipos de neoconstitucionalistas, entre eles positivistas, liberais, 
procendimentalistas.

89 Vide Neoconstitucionalismo: entre a ciência do Direito e o Direito da ciência, in Cláudio Pereira de Souza Neto, Daniel 
Sarmento e Gustavo Binenbojm (coord.), Vinte anos da Constituição Federal de 1988, 2009, p. 187 e ss.

90 Neoconstitucionalismo(s), 2003.
91 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 288.



272 Jaqueline Mielke Silva, Franchesco Maraschin de Freitas

à construção das condições de possibilidades para suprir as lacunas das etapas 
de Estado anteriores, representadas pela necessidade do resgate das promessas 
da modernidade, tais como a igualdade, a justiça social e a garantia dos direitos 
humanos fundamentais92.

Além disso, fica caracterizado que o Estado Democrático de Direito reúne, 
como próprio nome aduz, as características do Estado Democrático e do Estado de 
Direito, mas não apenas uma simples reunião formal, haja vista que a junção revela 
um novo conceito que os supera. Ou seja, J.J. Canotilho esclarece que ―O Estado 
Constitucional é mais que o Estado de direito. O elemento democrático não foi 
apenas introduzido para travar o poder (to check the power); foi também reclamado 
pela necessidade de legitimação do mesmo poder (to legitimize State Power)93.

Mas isso não significa dizer que se o Estado seguir rigidamente a Constituição 
ele será um Estado positivista. Pelo contrário, uma das características elementares 
do Estado Democrático de Direito é se sujeitar ao “império da lei”, contanto que essa 
lei seja fundada no princípio da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, 
mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais94.

Contudo, essa transição do paradigma positivista para o constitucionalismo 
é marcada pela constante busca de concretização dos Direitos Fundamentais 
constitucionalmente previstos, implicando novas concepções de índole teórica, 
ideológica e metódica, determinadas pelos problemas que o positivismo jurídico 
não conseguiu enfrentar95. Os Direitos Fundamentais seriam a ponte que sustenta a 
conexão entre o Direito e a Moral no Constitucionalismo.

Por isso que há questionamentos quanto à abstração e generalidade das 
normas que conduziam o Direito no Positivismo. As regras gerais e abstratas não 
dão base material para que se realize a vida concreta, e pior, dão azo e créditos para 
discricionariedade do aplicador do Direito. Destarte, a real superação das mazelas 
do positivismo se dá, apenas, se conseguirmos enfrentar seu problema fulcral 
prático: a discricionariedade judicial.

Tem-se, assim, que Constitucionalismo Contemporâneo reconhece a 
importância do Poder Judiciário como órgão autônomo que consegue garantir 
ao cidadão a realização dos seus Direitos Fundamentais, independentemente da 
existência de acordos políticos consensuais. Garante-se, assim, direitos mínimos 
aos cidadãos, oferecendo-lhes a proteção necessária que um Estado deve lhes 
dar96. Portanto, afirma-se que o modelo instaurado pelo positivismo jurídico não 
dá conta das necessidades impostas pelo Estado Democrático de Direito, visto a 
tensão existente entre o agir estatal e a proteção aos Direitos Fundamentais, sendo a 
normatização desses a forma de institucionalizar a Moral no Direito.

92 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O que é isto – as garantias processuais penais? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012, p. 128.

93 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 
2003, p. 100.

94 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 121.
95 MORAIS, F. S. de. Hermenêutica e pretensão de correção: uma revisão crítica da aplicação do princípio da proporcionalidade 

pelo Supremo Tribunal Federal. São Leopoldo, RS. Tese de Doutorado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, 
2013, 346p, p. 25.

96 ibidem, p. 30



273
O estadO demOcráticO de direitO e a fundamentaçãO das 
decisões judiciais: um olhar sobre projeto do novo código de processo civil

Quando estamos diante da discricionariedade imposta pelo positivismo 
jurídico não teremos a garantia da concretização dos Direitos Fundamentais 
escudados por nossa Constituição, visto a liberdade do julgador de decidir conforme 
sua consciência97. E é no Estado Democrático de Direito que o Estado tem o dever 
de controlar os atos de exercício tanto do poder legislativo, executivo e judiciário 
para que não talhem os princípios democráticos constitucionais.

Vê-se que nesse novo contexto cabe ao Poder Judiciário garantir os direitos 
fundamentais e preservar o regime democrático, em outras palavras, assegurar o 
devido processo legal98, sempre tendo em seu contexto a Constituição como arrimo.

o PAPEl Do PoDER JUDICIáRIo nA ConCRETIZAção 
Do ESTADo DEMoCRáTICo DE DIREITo: o 
ENquADRAMENTo Do PRoJETo DE NoVo CPC.

A FUnDAMEnTAção DA DECISão 
JUDICIAl: UM FAToR ElEMEnTAR

A evolução da humanidade demonstra várias distorções no que cabe a 
fundamentação das sentenças, desde a época que não era necessário fundamentar 
as decisões (final do século XVII) – a fundamentação só se tornou obrigatória com 
o advento de uma Lei de Organização Judiciária de 1810, na França99 – até os 
dias de hoje – Tribunal Europeu de Direitos Humanos considera a motivação (parte 
integrante da fundamentação) um direito fundamental a um processo equitativo100 -, 
que na maioria dos casos podem ser consideradas nulas por serem imotivadas sobre 
os fatos da lide.

Desde logo, a perspectiva de Lenio Streck sobre a fundamentação das decisões 
judiciais é que “o Estado Democrático de Direito exige fundamentação detalhada 
de qualquer decisão”101. Parte-se do pressuposto de que a decisão judicial somente 
atende ao devido processo legal substancial se adequada ao contexto e à lógica 
do processo, ou seja, racionalmente fundamentada102. Em outras palavras: será 
racionalmente fundamentada e legítima toda a decisão que contenha a devida e 
correta fundamentação. Fundamentação, assim, que não tem importância apenas 

97	 Nesse	diapasão,	Lenio	Streck	afirma	a	impossibilidade	de	desvencilhar	o	positivismo	da	discricionariedade	(e	vice-versa).	
STRECK, Lenio Luis. Neoconstitucionalismo, positivismo e pós-positivimo. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lênio Luiz; 
TRINDADE, André Karam (orgs). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, pag. 82.

98	 TRINDADE,	André	Karam.	Garantismo	versus	neoconstitucionalismo:	os	desafios	do	protagonismo	 judicial	em	 terrae	
brasilis. In: FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lênio Luiz; TRINDADE, André Karam (orgs). Garantismo, hermenêutica e (neo)
constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, pag. 96/97.

99 PORTANOVA, Rui, Princípios do processo civil. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 248.
100 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L., op. cit., loc. cit.
101 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 5. ed., rev., mod e ampl. São 

Paulo: Saraiva. 2014, p. 250.
102 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. 

2.ed., São Paulo: Landy Editora, 2005, p. 05.
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no campo técnico do direito (lei formal), mas possui relevância para obtenção de 
um ato jurídico válido. Como já diriam Lenio Streck e Rafael Oliveira, “não há 
princípios constitucionais que resistam à falta de fundamentação103”.

Em um sentido mais desmembrado pode-se dizer que a fundamentação é uma 
circunstância “em que se procura dar as razões por que se fez ou se determinou a 
feitura de qualquer coisa. É a apresentação dos motivos, que determinam a medida, 
que provocaram a solução, ou que possam justificar a pretensão”104. Corroborando 
tal entendimento, Lenio Streck e Gilmar Mendes definem que as decisões judiciais 
“devem exteriorizar os elementos de juízo que a embasaram”105.

Verifica-se que a fundamentação engloba uma série de circunstâncias 
importantes para validação da sentença, bem como citado supra, a fundamentação é 
determinante e justificativa dos atos jurídicos.

Corroborando, Luiz Guilherme Marinoni, reafirma um ideal de que a 
fundamentação não está apenas ligada ao caso concreto, estando, além disso, 
justificando o exercício do poder e contribuindo para a evolução do direito, sendo 
necessariamente ultrapartes106. Além disso, os autores traçam uma articulação 
mínima para validação constitucional da decisão:

(a) enunciação das escolhas desenvolvidas pelo órgão judicial para; (a1) 
individualização das normas aplicáveis; (a2) acertamento das alegações de fato; 
(a3) qualificação jurídica do suporte fático; (a4) consequência jurídica decorrente 
da qualificação jurídica do fato; (b) o contexto dos nexos de implicação e 
coerência ente tais enunciados e (c) a justificação dos enunciados com base em 
critérios que evidenciam ter a escolha do juiz ter sido racionalmente correta107.

Quando tratar de sentença e fundamentação, há duas exigências que são 
impostas aos julgadores e que devem ser obrigatoriamente obedecidas para se dizer 
que a sentença está fundamentada por completo. É nesse sentido que Baptista da 
Silva apresenta as condições necessárias da sentença, indicando que a primeira 
condição é uma persuasão racional, formando seu convencimento a partir dos fatos 
e circunstância constantes nos autos; após, deve explicitar seu convencimento 
através da análise crítica do conjunto de provas justificando, por uma interpretação 
fundada na Constituição, qual foi sua decisão108. 

A fundamentação do juiz não é apenas um fator para validação processual, 
mas sim, essencial para a prestação de contas para com a sociedade e para garantia 
política. Saber que o juízo apenas (in)validou o direito pleiteado não basta – 

103 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O que é isto – as garantias processuais penais? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012, p. 99.

104 SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Editora Florense, 1997, p. 547.
105 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L. Comentários ao artigo 93, IX. In CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; 

______; ______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.
106 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2012, p. 668.
107 idem.
108 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional. v. 1. in: Revista Magister de 

Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, jan. 2006, p. 18.
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por obrigação com o social – citar na decisão, mas deve apresentar, também, o 
fundamento da validação ou invalidação do julgado, para que a sociedade tenha um 
controle significativo sobre os próprios. 

Para tanto, é através da fundamentação que observa o caso concreto, 
personalíssimo, que cada decisão poderá ser considerada fundamentada. Assim, 
somente mediante os fundamentos “nela consignados – nas sentenças – que a 
comunidade jurídica pode (e deve) fazer a devida censura significativa principalmente 
naquelas decisões de natureza terminativa”109.

A lei, por muitas vezes, possui um caráter de ambiguidade, que possibilita 
a interpretação de várias formas. Embora participe da interpretação, o juiz deve 
apresentar que a sua proposta se ajusta ao Direito vigente. Portanto, quando o 
magistrado fundamenta a decisão, dá azo para que outros intérpretes possam 
identificar qual o critério jurídico que dá suporte à decisão proferida. Não basta, 
apenas, “jogar” um artigo na decisão e não explicar por que foi usado este. Nesse 
sentido, a decisão deve ser minuciosamente abordada, devendo ser construída a 
partir do conjunto de fatos juridicamente valorados. Cada lide é uma lide, e cada 
decisão deve ser fundada de uma forma personalíssima, haja vista ser uma “‘resposta 
culturalmente humana” ao problema também humano “da convivência no mesmo 
mundo e num certo espaço histórico-social’”110.

Aduz Roberto Barroso, que nossa Constituição está repleta de conceitos 
indeterminados, sendo eles: “pluralismo político, desenvolvimento nacional, 
segurança pública, interesse público, interesse social, relevância e urgência, 
propriedade produtiva”111. Embora seja comum ouvir esse tipo de argumento, o 
juiz, quando decide em casos considerados indeterminados, não está dispensado 
de fundamentar o seu posicionamento pautado nos princípios constitucionais e nos 
Direitos Fundamentais, cujos devem ser concebidos em conjunto, com a função de 
estabelecer padrões hermenêuticos e com o fito de preservar a autonomia do direito; 
estabelecer condições hermenêuticas para controlar a interpretação constitucional; 
garantir a integridade do direito posto; impor a fundamentação coerente das decisões 
judiciais como dever fundamental do julgador e garantir que cada cidadão tenha seu 
litígio julgado de acordo com o devido processo legal112.

É necessária, também, a explicação que apresenta a relevância às circunstâncias 
do caso concreto, ou seja, que os fatos sejam devidamente conhecidos e apresentados. 
Somente dessa maneira a prova dos fatos, considerada hábil a formar o convencimento 
do juiz, pode ser devidamente justificada. João Batista Lopes também relaciona 
a fundamentação judicial com a persuasão racional ou livre convicção motivada, 
entretanto, o juiz não pode julgar apenas baseado exclusivamente em suas emoções 

109 STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Rafael Tomaz de. O que é isto – as garantias processuais penais? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2012, p. 97.

110 ESPINDOLA, Angela Araújo da Silveira. Uma resposta culturalmente humana a um problema também humano: a crise 
da jurisdição e emergência do direito como plataforma civilizacional. In: TRINDADE, André Karam; ESPINDOLA, Angela 
Araújo da Silveira; BOFF, S. O (orgs.). Direito, Democracia e Sustentabilidade: Anuário do Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade Meridional. Passo Fundo: Editora IMED, 2013, pag. 253.

111 idem.
112 ibidem, p. 106.
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e impressões pessoais sobre o fato, visto que quando da apreciação das provas e 
sua interpretação deve ser indicada por meio da fundamentação, indicando como 
formou sua convicção de base constitucional113.

A fundamentação da decisão judicial serve, pelo menos, a dois principais 
propósitos, quais sejam: um social e outro estritamente jurídico. Ou seja, quando 
a decisão é fundamentada, ela servirá de expressão à sociedade de como o direito 
responde a determinado problema. Ela servirá para guiar as condutas futuras 
na sociedade. Por outro lado, a fundamentação se mostra como uma exigência 
jurídica para que a decisão esteja de acordo com os ditames requeridos pelo Estado 
Democrático de Direito. Assim, por exemplo, uma decisão que não contenha a 
devida fundamentação, ou, ainda, tenha uma fundamentação deficiente, não pode 
ser considerada como válida juridicamente. Existem dois princípios centrais que 
conformam uma decisão: a integridade e a coerência. São essas que caracterizam, 
ou não, a legitimidade da decisão114, visto que a necessidade de fundamentação 
das decisões judiciais decorre de um problema central da teoria do direito: a 
impossibilidade de previsão da lei sobre todos os fatos115.

O artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 dispõe que “todos os 
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade...”. Assim, por exemplo, ao condenar alguém em 
alguma obrigação o juiz estaria lhe restringindo direitos e para que tal ato fosse 
justificado na ordem jurídica pátria, deveria conter a devida fundamentação desse 
ato, por atenção ao direito fundamental ao devido processo legal. Essa concepção 
foi positivada no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988 dispondo 
que “ninguém será privado da liberdade, ou de seus bens sem o devido processo 
legal.” No momento que restringe algum direito ou impõe alguma obrigação, o 
magistrado deve fundamentar “como num levantamento topográfico, o itinerante 
lógico que percorreu para chegar a sua conclusão, pois se esta é errada, pode 
facilmente encontrar-se, através dos fundamentos em que altura do caminho o 
Magistrado se desorientou.”116, ou seja, a essência das sentenças não deve mais ser 
verificada pelo antigo “aforisma de que a ‘sentença vem de sentire’”, sendo que a 
filosofia da consciência já foi superada117.

Parece, portanto, como pensa Baptista da Silva, que o Direito não é apenas 
a dúvida entre o probo e o ímprobo, mas sim, o correto que deve ser feito. Nesse 
sentido, afirma o autor que o Direito deve oferecer os instrumentos e todas as 
condições concretas para que possam contribuir para realização de uma sociedade 
que se aproxime de um ideal de Justiça; não de uma sociedade “certa”118. 

113 LOPES, João Batista. Curso de direito processual civil. parte geral. São Paulo: Atlas, 2005, v. 1, p. 57.
114 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L. Comentários ao artigo 93, IX. In CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; 

______; ______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1325.
115 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L. Comentários ao artigo 93, IX. In CANOTILHO, J. J. Gomes; SARLET, Ingo W.; 

______; ______ (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil; São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.
116 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. 

2.ed., São Paulo: Landy Editora, 2005, p. 05.
117 MENDES, Gilmar F.; STRECK, Lenio L., op. cit., loc. cit.
118 SILVA, Ovídio A. Baptista da. Fundamentação das sentenças como garantia constitucional. v. 1. in: Revista Magister de 

Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, jan. 2006, p. 12.
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A sentença guarda relação com o princípio do contraditório porque é a partir 
dela que as partes terão o conhecimento de seus direitos e deveres, sendo que, ao 
proporcionar o princípio do contraditório, intrinsecamente, deve-se observar a 
obrigatoriedade do dever de fundamentação das sentenças e acórdão, pelo motivo 
que as partes têm total direito de obter a devida fundamentação sobre o que foi 
exaltado no decorrer do processo, ou seja, a ausência de fundamentação acarreta 
nulidade da sentença.

A FUnDAMEnTAção DAS DECISÕES 
JUDICIAIS E A ABoRDAGEM no PRoJETo 
Do noVo CóDIGo DE PRoCESSo CIVIl

Foi proposta pelo Senador José Sarney, na data de oito de junho de dois mil e 
dez, Projeto de Lei do Senado, sob o nº 8.046/2010, que reforma o atual Código de 
Processo Civil com o intuito de agilizar a tramitação dos processos cíveis, incluindo 
questões de família, consumidor e tributário. O projeto inicial foi amplamente 
debatido e sofreu diversas alterações até sua aprovação final na data de vinte e seis 
de março de dois mil e quatorze.

Conforme denomina a própria apresentação do produto final, o Código de 
Processo Civil é “utilizado para a tutela de praticamente todas as relações jurídicas 
não criminais [...], é por meio do processo civil que se tem a efetivação do direito 
material e assim, em última finalidade, a concretização da justiça”119. Portanto, 
vê-se que o judiciário, como dito alhures, torna-se o principal instrumento para 
concretização dos princípios e Direitos Fundamentais escudados pelo Estado 
Democrático de Direito.

Pontualmente ao núcleo da pesquisa, o Código de Processo Civil (Lei 5.869/73) 
em vigor é claro em seu artigo 458120, inciso II, quando trata da fundamentação como 
requisito essencial da sentença. Por ora, como já estudado em tópico específico, 
foi analisado no campo da doutrina a elementaridade que unge a fundamentação 
das decisões judiciais, apesar de haver casos na própria legislação – qual é o caso 
das sentenças no procedimento do Tribunal do Júri – de não cumprimento desse 
direito fundamental121. Conquanto, no Projeto – já aprovado – do Novo Código 
de Processo Civil, essa essencialidade toma um campo mais abrangente dentro da 
esfera do Estado Democrático de Direito.

119	 Disponível	em:	<http://s.conjur.com.br/dl/redacao-final-aprovada-camara.pdf>.	
120 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a uma do pedido e da 

resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, 
em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as 
partes lhe submeterem.

121 Apesar de esse tópico analisar o Novo Código de Processo Civil, cumpre salientar a controvérsia constitucional do 
procedimento do Tribunal do Júri ao fato que dispensa fundamentação para seus julgados, contrariando o artigo 93, 
IX,	 da	Constituição	 Federal	 de	 1988	 e	 o	 artigo	 467,	 inciso	 II,	 do	Código	 de	 Processo	Civil.	 A	 resolução	 do	 conflito	
amparado tão somente na íntima convicção dos jurados, sem que as partes tenham conhecimento de seus motivos, 
possibilita	a	discricionariedade	–	fulcro	prejudicial	do	positivismo.	Afinal,	a	 fundamentação	tem	como	objetivo	 limitar	o	
poder jurisdicional, sendo uma garantia contra o abuso de poder do Estado.
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O Código ainda em vigor – apesar de possível análise hermenêutica de seu 
conteúdo – é sucinto gramaticalmente no trato da fundamentação, contudo, o artigo 
499 do Novo Código de Processo Civil, destina, além do único inciso já citado, mais 
três parágrafos e seis incisos tratando do tema.

Torna-se necessária a reprodução, do novo artigo 499, destinado aos elementos 
essenciais da sentença: 

Art. 499. São elementos essenciais da sentença:
[...]
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
[...]
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem 
explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em 
julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar 
o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões 
que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 
fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os 
seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé122.

Veja-se que a postura adotada pelo legislador na formulação do presente artigo 
trouxe à baila termos e indagações que vinham sendo – e até hoje são - debatidos no 
cenário doutrinário como, por exemplo, o §2º, quando trata da colisão de normas, 
tema profundamente analisado por Robert Alexy123.

122	 Disponível	 em:	 <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1238414&filename=Tramitac
ao-PL+6025/2005> 

123 Apesar de não o tema do presente trabalho cumpre esclarecer que a distinção existente entre regras e princípio é 
qualitativa, visto que princípios são normas de possibilidades, são mandados de otimização, ou seja, poderão ser 
satisfeitos em graus variados dependendo das possibilidades fáticas, já as regras são normas exatas, ou seja, serão ou 
não cumpridas. ROBERT, Alexy. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 90-91. Toda norma é ou uma regra ou um princípio. Quando há colisão entre regras e princípios há um 
tratamento	diferenciado	para	cada.	Isto	é,	as	regras	apresentariam	um	conflito	lógico	de	exclusão,	enquanto	os	princípios	
uma rota de colisão. Nesse sentido, a realização dos princípios jurídicos não se dariam da mesma forma que as regras. 
Portanto, a aplicação dos princípios jurídicos deveria considerar os demais princípios jurídicos e regras possivelmente 
envolvidos na apreciação de um caso concreto. 
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Uma posição importante adotada no § 1º do referido artigo servirá para ir de 
encontro às decisões tradicionais de instâncias superiores que fundamentam seus 
julgados compartilhando o pensamento do ex Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Sepúlveda Pertence, cujo relata que o que a Constituição exige no artigo 93, IX é 
que a decisão judicial seja fundamentada, mas não que a fundamentação seja correta 
na solução das questões de fato ou de direito da lide, devendo ser apenas, para 
satisfação da exigência constitucional, ser coerente com o dispositivo do acórdão124.

Ora, se não é necessário fundamentar de acordo com o direito que é garantido 
à parte, por que se busca o Poder Judiciário? A fundamentação é o instrumento 
que a parte tem para saber se o seu direito foi aplicado ou não, devendo aos 
julgadores interpretarem a Constituição - visto que a hermenêutica é ontológica e 
não procedimental – para buscar a melhor resposta possível dentro das normas (leia-
se regras e princípios) constitucionais125. O Supremo Tribunal Federal é o maior 
responsável pela aplicação da força normativa da Constituição Federal, cabendo aos 
Ministros julgar de acordo com a lei e fundamentando suas decisões, não apenas na 
análise processual, mas também com análise material, ou seja, a fundamentação deve 
estar de acordo o direito que é devido à parte e não apenas com o dispositivo proferido.

Ou seja, a decisão deve ser adequada, de modo que a parte prejudicada possa 
saber o seu objeto e preparar sua “reação” em tempo hábil e de maneira efetiva126.

É visível a preocupação do legislador na formulação do artigo 499, pois tratou a 
fundamentação das decisões judiciais como necessidades de cunho social pelo Estado. 
Anteriormente, a justiça era dotada de cunho formalístico, ou seja, a aplicação das regras 
corretas de direito aos fatos expostos nos autos. A mudança fundamental foi de uma forma 
central, com a “justiça social”, isto é, nas palavras de Mauro Cappelletti “com a busca de 
procedimentos que sejam conducentes à proteção dos direitos das pessoas comuns”127.

Tem-se, assim, que Constitucionalismo Contemporâneo reconhece a 
importância do Poder Judiciário como órgão autônomo que consegue garantir 
ao cidadão a realização dos seus Direitos Fundamentais, independentemente da 
existência de acordos políticos consensuais. Garante-se, assim, direitos mínimos 
aos cidadãos, oferecendo-lhes a proteção necessária que um Estado deve lhes dar.

ConSIDERAçÕES FInAIS

Dá-se a devida importância ao tema porque as decisões judiciais servem 
como espelho da observância dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa 
humana pelo Estado, haja vista ser a jurisdição órgão essencial para concretização 
intencional da democracia.

124 Recurso Extraordinário 140.370, RTJ 150/269.
125 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3. ed. reformulada da obra jurisdição constitucional e 

hermenêutica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 315.
126 Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Comentário ao artigo 5º, LV. In CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, 

Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 433.
127	 CAPPELLETTI,	Mauro.	Acesso	à	Justiça	–	Tradução	de	Ellen	Gracie	Northfleet.	Porto	Alegre:	Sergio	Antonio	Fabris	

Editor, 2002, p. 93.
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A antiga (mas presente) concepção de que o Direito corresponde ao produto 
da legislação e que o juiz está mecanizado à positivação, está superada pelo 
reconhecimento da importância do Poder Judiciário como órgão concretizador e 
garantidor de direitos.

Reconhecendo a suma importância da jurisdição na realização da democracia 
– em sua larga escala e essência – não se pode tolerar que ela, por meio de seus 
magistrados, suprima a fundamentação ou, ainda pior, exerça a discricionariedade 
ao seu bel prazer. 

Deve zelar a jurisdição - na condição de instituição indispensável à prática de 
um autêntico regime democrático, fundada em valores e princípio constitucionais, 
capacitadora da emancipação cultural, política, social e jurídica - pela excelência e 
máxima observação aos preceitos normativos constitucionais.

Entende-se, nesse alamiré, que a jurisdição é indispensável à democracia, 
desde que contemplem os direitos fundamentais e os valores constitucionais, como, 
por exemplo, a ampla defesa, o contraditório, o verdadeiro acesso à justiça, o devido 
processo legal, a publicidade dos atos da jurisdição, o pluralismo, entre outros. Ou 
seja, apenas quando devidamente fundamentada as decisões judicias poderá ser 
alcançado esses princípios na sua essência.

Ocorre que, atualmente, o sistema jurisdicional, tanto no seu cunho material 
quanto processual, encontra-se em uma profunda regressão dos direitos sociais e 
fundamentais, visto que ainda sofremos com as mazelas deixadas pelo positivismo 
jurídico: a discricionariedade dos juízes.

A jurisdição, como peça chave da democracia, não pode ser falha muito menos 
ineficaz, pois, caso seja, (in)diretamente estará afetando negativamente a democracia 
em seu contexto axiológico, e consequentemente não estará consolidando o que 
se espera do Estado Democrático de Direito, por ser seu elemento principal. É na 
evidência da não existência dicotômica procedimental de hard cases e easy cases 
- partindo da superação do modelo sujeito-objeto por via do giro ontológico-
linguístico - que o Constitucionalismo Contemporâneo, na essência do Estado 
Democrático de Direito, busca combater a figura do juiz solipsista, cujo tem como 
maior questionamento “o que devo fazer?” ao invés de “como deve ser feito?”
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RESUMo

O nosso trabalho é conduzido pela indagação: “a cultura importa?” E nossa 
discussão pode ser situada no debate familiar entre relativismo cultural e do 
universalismo moral. Apesar de não nos envolvermos no debate filosófico complexo 
relacionado a este desafio, que poderia ser reduzido ao choque entre a cultura e ética, 
vamos imaginar que um caminho alternativo poderia ser construído, com a intenção 
de propor um certo equilíbrio entre essas duas concepções. Tendo isso em mente, 
nós gostaríamos de sugerir que algumas ideias podem ser muito úteis na construção 
deste caminho. Essas ideias podem ajudar a iluminar esta difícil missão e facilitar a 
construção de um conceito de direitos humanos, sensível e atento ao reconhecimento 
da natureza multicultural da sociedade contemporânea. Nossas observações estão 
dispostas em três conjuntos de ideias e algumas propostas. São elas: a) a lei deve ser 
considerada como um conjunto de discursos e práticas; b) a sensibilidade jurídica, 
conceito projetado por Clifford Geertz, pode ser tomada como conceito-chave para 
entender os “outros” c) oferecemos uma contribuição que ilustra a importância da 
cultura, chamando atenção para alguns relatórios antropológicos nos quais pessoas, 
histórias e tragédias podem ser vistos. E propomos algumas atividades que poderiam 
ajudar a construir um diálogo entre pessoas diferentes, com diferentes visões de 
mundo. Se queremos construir pontes entre as pessoas, a cultura realmente importa.

1 O presente trabalho é a versão em português do texto “The Impact of  Culture on Global Ethics: does culture really 
matter?” a ser publicado, em 2015, nos Estados Unidos, em obra coletiva, coordenada por Helle Porsdam e Jean-Marc 
Coicaud, em homenagem ao centenário do Carnegie Council for Ethics in International Affairs.

2 A autora é Professora Permanente do PPGD da Universidade Estácio de Sá e Professora Adjunta da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Direito l pela PUC/RJ. Juíza Federal da 3º Vara Federal de Execuções 
Fiscais/SJRJ. Pesquisadora do INCT-InEAC - Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de 
Conflitos.	Global	Ethic	Fellow	do	Carnegie	Council	for	Ethics	in	International	Affairs.

3 O autor é Professor Permanente do PPGD da Universidade Estácio de Sá. Doutor em Direito pela UGF. Doutor em Letras 
Neolatinas pela UFRJ. Pós-Doutor em Ciência Política pelo Centro de Estudos de Cultura Contenporânea - CEDEC/SP. 
Pesquisador	do	INCT-InEAC	-	Instituto	de	Estudos	Comparados	em	Administração	Institucional	de	Conflitos.

4 A autora é Professora Permanente do PPGD da Universidade Católica de Petrópolis e Professora Adjunta da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. Pesquisadora do INCT-
InEAC	-	Instituto	de	Estudos	Comparados	em	Administração	Institucional	de	Conflitos.
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PAlAVRAS-CHAVE

Ética global; sensibilidades jurídicas; culturas jurídicas.

ABSTRACT

Our paper is lead by the question “does culture matter?” and our discussion 
can be located in the familiar debate between cultural relativism and moral 
universalism. Although we don´t engage on the complex philosophical debate 
related to this challenge that could be plainly considered as the clash between 
culture and ethics, we assume that an alternative path could be constructed 
intending to directly strike a certain balance between these two conceptions. 
Having this in mind, we would like to suggest that some ideas might be very 
useful in building this path. These ideas may help illuminate this difficult 
mission and might facilitate the proposition of a concept of human rights aware 
to the recognition of the multicultural nature of the contemporary society. Our 
observations are arranged in three sets of ideas and some proposals. Our ideas 
deal with : a) Law should be considered as a set of discourses and practices; b) 
legal sensitivity a concept designed by Clifford Geertz that could work as key 
concept to understand the “others” c) a contribution on “culture matters” where 
we call attention to some antropological reports where people, histories and 
tragedies can be seen. And we propose some activities that could help building a 
dialogue between different people with different views of the world. If we want to 
build bridges between people, culture really matters. 

KEywoRDS

Global ethics; legal sensibility; legal cultures.

InTRoDUção

É com uma certa dose de ousadia que nos juntamos àqueles que tem se 
preocupado em descobrir quais são as perguntas mais importantes que devem ser 
enfrentadas quando se busca estabelecer um equilíbrio adequado entre normas 
universais e diferenças culturais.

Nossas preocupações acadêmicas e pesquisas tem se centrado mais em 
problemas locais, sendo que os sistemas jurídicos externos nos servem como uma 
inspiração para reflexões comparadas, marcadas pela diferença. Ao recebermos 
o convite para fazer parte desta coletânea outros problemas agora se somam aos 
anteriores e alargamos assim nossos horizontes de dúvidas. 
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Na verdade nossa indagação norteadora “ se a cultura é relevante?” pode ser 
situada no já conhecido debate entre relativismo cultural e universalismo moral5, 
se colocando como uma alternativa de terceira via já que diretamente se pretende 
estabelecer um balanço adequado para esta dicotomia. Partimos do pressuposto 
de que essa alternativa é possível, e assim não nos dedicamos ao debate filosófico 
sobre possibilidade da mesma. Nem temos a pretensão de aqui trazer respostas a essa 
indagação que talvez precise ser sempre reinventada. Mas gostaríamos de apresentar 
algumas observações singelas, nenhuma delas originais em si mesmas, que possam 
ajudar a iluminar esse difícil percurso que admite a constituição de uma noção 
de direitos humanos alinhada com o reconhecimento do caráter multicultural da 
sociedade contemporânea. 

Nossas observações podem ser organizadas em três conjuntos de ideias: a) 
a compreensão do Direito como um conjunto de discursos e práticas locais; b) a 
utilidade da categoria teórica “sensibilidades jurídicas” de Clifford Geertz (1983); 
c) o reconhecimento de que a cultura interfere na socialização e eficácia social do 
Direito: pessoas, histórias, tragédias.

DIREITo CoMo DISCURSo E PRáTICA

No particular, chamamos a atenção para uma fala do Professor Daniel dos 
Santos, sociólogo angolano da Universidade de Ottawa, quando nos encontramos 
no “Seminário Brasil-Angola: Estado, Direito e Sociedade”, nos idos de 2009, no 
Rio de Janeiro/Brazil. Dizia então o sociólogo, que o Direito, em última análise, é 
um conjunto de discursos e práticas – e é claro que podemos nos perguntar: quais 
discursos e práticas? E novamente aqui nos recusamos a aceitar o desafio de apontar 
quais seriam os critérios de atribuição do estatuto de juridicidade, já que de certa 
forma foge ao tema proposto para reflexão6. 

De toda forma, o importante desta afirmação é que ela nos remete ao lugar das 
relações sociais e de sua teia de significados, nos servindo para valorizar a dimensão 
das práticas, rituais e representações que impactam diretamente o Direito7. Sendo 

5 Rita Segato (2006) discute a tensão entre o relativismo da antropologia e o universalismo dos direitos humanos, tema 
que, de certo modo, funciona como pano de fundo deste artigo. O seu texto nos ajuda a pensar sobre certos aspectos 
decorrentes do dilema jurídico que as sociedades vivenciam quando confrontam suas normas locais com normas 
mais	universais.	O	texto	trata	do	conflito	entre	o	projeto	relativista	da	antropologia	e	o	projeto	universalista	dos	direitos	
humanos. Problematiza qual poderia ser o papel da antropologia no “complicado processo de expansão do direito e de 
articulação entre horizontes culturais particulares e uma jurisdição que se confunde com a própria humanidade.”. De fato, 
a	preocupação	da	antropóloga	está	centrada	em	pensar	sobre	os	desafios	metodológicos	e	de	pesquisa	da	antropologia	
e sobre a sua reconstrução enquanto campo do conhecimento neste novo contexto introduzido pela política internacional 
de direitos humanos. Mas, ainda assim, o texto nos ajuda a pensar certos aspectos da tensão que compartilhamos sobre 
como	 pode	 ser	 desastrosa	 a	 intervenção	 “estatal”	 que	 desconsidera	 contextos	 locais	 e	 culturais	 específicos.	Melhor	
dizendo, o quanto pode ser inócua, ou mesmo trágica, a regulamentação de procedimentos jurídicos que não levam em 
consideração a pluralidade de concepções de justiça dos diversos povos que habitam nosso planeta.

6	 Por	ser	uma	das	perguntas-chave	e	notória	da	Filosofia	do	Direito,	entre	outros,	a	título	ilustrativo,	KELSEN	(1998),	HART	
(1961), DWORKIN (1977), REALE (1967).

7 No Brasil, por exemplo, há uma forte tradição de estudo do Direito sob seu aspecto legal e doutrinário. Hoje percebe-
se um maior interesse por estudos que se debruçam sobre as decisões das cortes, mas os trabalhos sociológica ou 
antropologicamente orientados são vistos pelo campo do Direito como “exóticos” e pouco jurídicos. Entre juristas, 
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assim, nos permitimos pensar que o direito é um produto cultural, a despeito de sua 
vocação normativa8 universalista. 

Se é inegável a expansão valorativa dos direitos humanos na atualidade, é 
igualmente inegável a incapacidade do Direito de cumprir com a promessa de 
proteção a esses direitos que residem na vida real9. 

A partir daí , o reconhecimento dos direitos humanos foi se expandindo [...] 
Esta expansão do reconhecimento jurídico dos direitos humanos não impediu, 
contudo, que este século presenciasse genocídios sem precedentes, purgas 
sinistras, massacres e perseguições, intervenções sangrentas de grandes 
potências nas vidas dos povos, fome, enfermidades evitáveis e analfabetismo 
nas regiões atrasadas do mundo, a ameaça permanente de explosão nuclear 
(NINO, 1989:2-3) 

 
Com isso, queremos dizer que se idealmente possamos excluir a dimensão 

social do Direito, as práticas, na vida real, são relevantes e assim importam10. É no 
mundo das práticas, das relações sociais, que o direito falha (FRIEDMAN, 1975), 
e com maior severidade se considerarmos que apesar da existência de inúmeros 
documentos legais das mais diferentes ordens (tais como: Tratados Internacionais, 
Constituições e Cartas de Direitos, etc.), se perpetuam notórias violações aos direitos 
humanos no mundo atual, independentemente de fronteiras geográficas. O plano 
da norma, por si só, tem se revelado incapaz de conformar e moldar as condutas 
pretendidas em seus textos.

SEnSIBIlIDADES JURÍDICAS

Se admitirmos que parte dessas falhas possam ser atribuídas a incapacidade dos 
conceitos jurídicos de ostentarem significados unívocos para diferentes pessoas11 

ainda não é consensual compreender o direito a partir de sua dimensão cultural. Imaginá-lo como uma forma de 
conhecimento	 cuja	 legitimidade	 depende	 de	 distintos	 modos	 de	 viver	 pode	 significar,	 de	 um	 lado,	 a	 implosão	 das	
totalidades homogeneizadoras, muito caras aos juristas, e, de outro lado, uma obviedade para antropólogos, muito pouco 
acostumados com essências redutoras da diversidade empírica (KANT DE LIMA; VARELLA, 2008).

8	 A	despeito	do	debate	acadêmico	sobre	os	significados	da	categoria	cultura	jurídica	ou	legal	culture	em	inglês	(SILBEY,	2014)	,	é	
importante	compreender	que,	a	despeito	do	sentido	adotado	para	o	termo,	e	há	a	permanência	do	significado	da	afirmação.

9	 Tanto	 é	 que	 o	 filosofo	 italiano	 Norberto	 Bobbio	 afirmava	 que	 “O	 problema	 fundamental	 em	 relação	 aos	 direitos	 do	
homem,	hoje,	não	é	tanto	o	de	justificá-los,	mas	o	de	protegê-los.	Trata-se	de	um	problema	não	filosófico,	mas	político”.	
(BOBBIO,1992b:24). 

10	 Tal	afirmação	sugere	um	olhar	antropológico	para	o	sistema	jurídico,	pois	é	bastante	cara	à	antropologia	a	compreensão	
sobre as distintas sensibilidades jurídicas existentes em sociedade plurais postas em confronto. Trata-se da importância 
de se privilegiar a sensibilidade local em prol da universal (GEERTZ 1983; KANT DE LIMA, 2010).

11 GLUCKMAN (1968:252-253), logo no início do seu texto, menciona: “O estudo antropológico do direito é uma das mais 
fascinantes	subdisciplinas	da	antropologia	cultural.	Os	primeiros	investigadores,	não	encontrando	leis	codificadas	escritas	
ou tribunais constituídos como nós os conhecemos, costumavam rotular as sociedades primitivas como ‘sociedades sem 
leis’. Com essa visão, a imposição do estado de direito foi considerada um marco da civilização. Trabalhos de campo 
na área de antropologia revelaram o erro de supor que as categorias e conceitos de direito na civilização ocidental 
são universais. O direito pode ser universal, mas as nossas categorias não. Todas as sociedades têm normas de 
comportamento, algumas das quais se violadas resultam em julgamentos e punições socialmente sancionados. Os meios 
para	identificar	as	violações	de	regras	e	de	decidir	as	medidas	adequadas	a	serem	tomadas	contra	o	infrator	variam	de	
cultura para cultura.” (tradução livre).
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(e aqui nos recordamos dos registros que apontam para a dificuldade/necessidade 
que os instrumento normativos internacionais precisam enfrentar para “negociar” 
a adesão a cláusulas morais, como por exemplo de igualdade), a ideia de “legal 
sensibility” nos parece ser bastante operativa. A categoria aponta na direção de um 
caminho de entendimento mútuo, de aproximação do outro, compreendendo-o como 
diferente, integrante de UMA OUTRA cultura jurídica. É, portanto, um conceito-
chave para a compreensão do Direito enquanto manifestação de uma cultura. E 
este conceito-chave pode prevenir possíveis transplantes acríticos de categorias 
jurídicas que, ao final, resultam em “invenções fora de lugar” com baixa capacidade 
de interferir na realidade e moldar comportamentos ou que implicam na aplicação 
de prática impostas pela força.

O antropólogo norte-americano Clifford Geertz foi quem propôs a categoria 
de “legal sensibility” (sensibilidade jurídica) como forma de explicar as bases 
culturais12 do Direito, tornando-o um produto necessariamente local.

That determinate sense of justice I spoke of – what I will be calling, as I leave 
familiar landscapes for more exotic locales, a legal sensibility – is, thus, the 
first object of notice for anyone concerned to speak comparatively about the 
cultural foundations of law. Such sensibilities differ not only in the degree 
in which they are determinate; in the power they exercise, vis-à-vis other 
modes of thought as feeling, over the process of social life (when faced with 
pollution controls, the story goes Toyota hired a thousand engineers, Ford a 
thousand lawyers); or in their particular style and content. They differ, and 
markedly in the means they use – the symbols they deploy, the stories they 
tell, the directions they draw, the visions they project – to represent events in 
judiciable form. Facts and law we have perhaps everywhere, their polarization 
we perhaps have not.”(GEERTZ, 1983:175).

Vejamos um caso narrado por GEERTZ (1998) que é muito elucidativo para a 
compreensão de que existem distintas concepções de justiça (sensibilidades jurídicas) 
e de que o Direito é sempre, necessariamente, local. GEERTZ compara três distintas 
visões de mundo (islâmica, índica e malaia), que explicitam três distintas formas de 
administração de justiça e de concepções sobre o justo e o injusto. Referimo-nos a 
este texto porque nele GEERTZ narra um caso empírico, ocorrido em 1958, em Bali, 
em que um dos habitantes dessa ilha, chamado REGREG, enlouquece por causa da 
aplicação local de um Direito que era tido como socialmente legítimo, mas que, 
para ele, individualmente, pareceu demasiado injusto. O problema de REGREG 
começa quando a sua esposa foge com um homem de outra aldeia. REGREG, 
furioso, exige do conselho da aldeia uma providência para trazê-la de volta. Embora 
todos compartilhassem dos sentimentos de REGREG, não puderam decidir o 
caso, porque, em Bali, assuntos privados eram resolvidos no âmbito dos grupos de 

12	 Geertz	quando	justifica	por	que	motivo	estudou	tanto	tempo	o	conceito	de	cultura,	destaca	que	“o	homem	é	um	animal	
amarrado	 a	 teias	 de	 significados	 que	 ele	mesmo	 teceu”	 e,	 portanto,	 ele	 assume	 a	 cultura	 exatamente	 como	 sendo	
essas “teias”, devendo ser analisada não como uma “ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 
interpretativa,	à	procura	do	significado”.	(GEERTZ,	2008:4)
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parentesco, não pela aldeia, logo, o tema estava fora da jurisdição do conselho local 
da aldeia, e, portanto, eles não poderiam intervir. A vida seguiu e meses mais tarde 
chegou a vez de REGREG assumir como um dos cinco chefes do conselho, segundo 
as regras locais. Por causa da decepção anterior, decorrente do fato de o conselho 
não ter intervindo em seu favor quando a sua esposa fugiu da aldeia, REGREG 
recusou-se a aceitar o posto ao qual estava obrigado por norma local. Em resumo, o 
descumprimento da regra local levou-o a perder o terreno de sua casa, seus direitos 
políticos, sua posição hereditária e o acesso aos templos da aldeia. Mesmo seus 
familiares mais próximos foram obrigados a abandoná-lo. REGREG vagava pela 
aldeia a esmo, remexendo em montes de lixo em busca de sobras de comida, até 
perder completamente a razão e enlouquecer. O caso é ilustrativo de que existem 
distintas noções de justo e que a sensibilidade jurídica local não pode ser ignorada 
por um membro integrante daquela cultura.

Em outro escrito, GEERTZ (2008:3-7) cita outro exemplo etnográfico, de 
seu próprio diário de campo, que também demonstra três interpretações culturais 
completamente diferentes e bastante elucidativas para o mesmo fato: a do judeu, 
a dos berberes e a dos soldados franceses. Em breve síntese, o caso contado por 
Geertz foi o seguinte. Um comerciante judeu, chamado Cohen, teve o seu mercado 
roubado por invasores de determinada tribo berbere, que, além de levar as suas 
mercadorias, planejavam queimá-lo vivo. Porém, ele conseguiu fugir. Para que se 
entenda o contexto: o local onde se situava o mercado de Cohen - que foi roubado - 
era ocupado por soldados franceses, por imposição legal. Mas, de fato, permaneciam 
em vigor os arranjos de segurança e de negociação locais e os regulamentos 
tradicionais. Ou seja, tratava-se de um local em que havia uma instituição de 
segurança oficial (composta pelos soldados franceses), mas que funcionava a 
partir de formas tradicionais de organização. Devido ao roubo ocorrido, Cohen 
foi reclamar providências ao capitão francês, solicitando-lhe autorização para que 
pudesse retomar as mercadorias roubadas. O regulamento tradicional determinava 
indenização de quatro ou cinco vezes o valor das mercadorias roubadas. O capitão 
disse que a autorização não poderia ser oficial, já que os arranjos tradicionais de 
negociação não estavam amparados na Lei, mas, verbalmente, autorizou-o a ir, 
advertindo-o, no entanto, de que se ele fosse morto, seria problema dele próprio, 
de Cohen. Ele foi, acompanhado de berberes e do xeque local. Ou seja, Cohen fez 
exatamente aquilo que todos legitimavam, inclusive o capitão francês, verbalmente, 
embora a orientação oficial fosse distinta. Em palavras diretas: Cohen fez tudo como 
“mandava o figurino local”, mas que não estava oficialmente previsto. Chegando à 
tribo dos ladrões berberes, Cohen e “seus seguidores”, em vez de consensualizarem, 
capturaram o seu pastor e roubaram os seus rebanhos. A tribo os perseguiu e, após 
o impasse, resolveram todos que, em vez da rebelião, o melhor seria, naquele 
caso, negociar a indenização. Terminado o consenso, resolvida a situação de 
forma satisfatória tanto para Cohen quanto para os berberes, Cohen retornou ao 
mercado. Lá chegando, os franceses não entenderam a negociação e decidiram que 
não poderiam legitimar a situação, interpretando que Cohen seria espião de outra 
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tribo berbere, de rebeldes. Prenderam Cohen e se apossaram do rebanho que ele 
havia ganhado a título de indenização – paga pelos próprios berberes da tribo dos 
ladrões. Passado um tempo na prisão, os franceses soltaram-no. Quando ele foi 
reclamar o rebanho, o capitão lhe disse que nada poderia fazer, porque o problema 
não seria seu. A sua família o havia dado como morto. Eis, portanto, um exemplo 
empírico que demonstra distintas formas de se interpretar o mesmo fato, a partir de 
perspectivas específicas, necessariamente, particulares e contextuais. 

Neste mesmo livro, GEERTZ (2008:25-39) tem um capítulo intitulado “O 
impacto do conceito de cultura sobre o conceito de homem”, em que a sua principal 
questão é situar os dilemas da antropologia para conciliar a ideia de natureza 
humana à de cultura. Quer dizer, GEERTZ pressupõe que não existem homens 
não modificados pelos costumes de lugares particulares, mas, ao mesmo tempo, 
traz à discussão o fato de que existem algumas características que identificam uma 
unidade básica da humanidade e que não podem ser ignoradas.

Assim, em sua leitura sobre o tema, GEERTZ propõe que o desafio 
antropológico está no fato de que a circunstância de coexistência entre uma 
concepção uniforme do homem e uma perspectiva culturalista torna muito difícil 
traçar uma linha distintiva entre o que é natural, universal, e o que é convencional, 
local e variável. E, além disso, problematiza a ideia de que, se classificar em um 
ou em outro grupo, não ajuda a entender as questões sociais concretas que se 
colocam diante de nós. Em sua proposta reflexiva, GEERTZ ajuda a entender que, 
no lugar de sermos seres acabados, somos seres dinamicamente reconstruídos 
pela cultura. De nada adianta identificar o código universal se os padrões culturais 
envolvidos na construção desse homem são específicos. Segundo ele próprio 
(GEERTZ, 2008:37-38):

[...] assim como a cultura nos modelou como espécie única – e sem dúvida 
ainda nos está modelando – assim também ela nos modela como indivíduos 
separados. É isso que temos realmente em comum – nem um ser subcultural 
imutável, nem um consenso de cruzamento cultural estabelecido [...] aqui, ser 
humano certamente não é ser Qualquer Homem; é ser uma espécie particular 
de homem, e, sem dúvida, os homens diferem [...].

Para GEERTZ (2008), buscar a generalidade não vai ajudar a encontrá-la. Ao 
contrário, é na busca da especificidade, na perspectiva antropológica de analisar as 
distintas maneiras de “ser homem”, no particular, no concreto, que vamos consolidar 
uma análise sistemática dessas diferentes maneiras.

So it is clear from GEERTZ´s work that if Law should  be taken as a 
manifestation of a legal culture as well, this raises some challenges when 
considering the promise of global (universal) protection of Human Rights. And 
these challenges could be better understood and perhaps met by taking into 
account the idea of “legal sensibility”. 
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A CUlTURA REAlMEnTE IMPoRTA? 

Também aqui é importante compreender que a cultura jurídica é de um lado, 
uma forma de produção da verdade e de outro, uma configuração do político. 

O papel da cultura deve ser compreendido de maneira mais modesta e mais 
justa: ela não dita nada, não constrange a vontade política, não paralisa os 
determinismos sociológicos, jamais imuniza completamente contra as derivas 
mais graves, mas, sim, as favorece ou impede, as prepara ou retarda. Assim, 
a cultura não dita solução alguma – ela estabelece a tela de fundo conceitual 
sobre a qual os debates passam a ser sentidos. A cultura permite pôr a nu 
um fundo conceitual, descobrir um vocabulário para o qual ainda não existe 
dicionário, uma gramática que não julga prematuramente os enunciados, mas 
que possibilita o retraçar de sua gênese. (GARAPON; PAPADOPOULOS 
2008: 9-10).

 
Neste texto, com os pressupostos apresentados, pretendemos pensar sobre a 

possibilidade de encontros entre conhecimentos diversos – Direito, Antropologia e 
Ética – a fim de se tentar entender de que modo uma área pode ajudar a compreender 
melhor a outra e vice-versa.

A ideia de dialogar com a antropologia, no que toca ao plano ético que se 
cristaliza normas jurídicas, busca nos ajudar a entender e colocar em debate a 
seguinte questão, que nos guia durante a escrita deste texto: é possível pensarmos 
em uma moral válida em escala planetária? Ou quais são os caminhos a serem 
trilhados que permitam um melhor entendimento entre diferentes? E ainda que o 
plano ético opere em termos de universalização, e que esse é o ideal último dos 
direitos humanos, os estudos antropológicos nos tem ensinado que relativizar é um 
passo na direção de compreender os sentidos e significados, que variem de sociedade 
para sociedade e mesmo dentro de uma mesma sociedade, com subgrupos distintos. 

Se classificar o direito como sendo um ramo do conhecimento que deve ser 
interpretado à luz do “saber local” não é novidade entre antropólogos, mas ainda é 
uma dimensão relativista bastante impactante para juristas clássicos. A ideia de que a 
formulação de regras gerais só tem sentido quando derivam de um contexto próprio, 
individualizado, pode ser muito inovadora do ponto de vista jurídico e bastante 
prosaica para a antropologia, ramo do conhecimento que sempre conviveu com a 
fuga ao etnocentrismo e a partir da dimensão de que o direito recebe distintos sentidos 
conforme as sensibilidades jurídicas da sociedade em que se aplica (GEERTZ, 1998).

A ideia de uniformização internaliza uma forma etnocêntrica de agir diante 
do mundo e exclui a relativização como comportamento necessário para o convívio 
em uma sociedade plural. O texto de Marshall Sahlins, intitulado “Cultura e Razão 
Prática” é didático para o exercício de uma compreensão mais desconstrutiva, no 
sentido de chamar a atenção para o fato de que quando classificamos e categorizamos 
as coisas a partir de um determinado recorte, não significa que não existam outras 
formas diferentes de organizar essas mesmas coisas, mas simplesmente que 
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elegemos a que nos pareceu mais adequada. Em seus dizeres (SAHLINS, 1979:187), 
“é também conhecimento comum antropológico o fato de que o ‘esquema racional e 
objetivo’ de qualquer grupo humano nunca é o único possível.”. 

No entanto, no mundo do direito não estamos acostumados a nos estranhar e a 
pensar na possibilidade de que sempre existe uma forma diferente de fazer as coisas que 
fazemos13. Não costumamos nos perguntar ou perguntar aos outros por que fazemos 
as coisas de determinado modo e muito menos que o modo que escolhemos é apenas 
um dentre inúmeros outros possíveis. Nossa tendência não é nos questionarmos, a 
todo o momento, sobre por que motivo fazemos as coisas de determinado jeito. Por 
isso mesmo, relativizar valores morais é um complicador importante para as pessoas 
que transitam no mundo jurídico, quer no plano nacional, quer no plano internacional, 
quando as diferenças de visão de mundo são irrecusáveis.

ÍnDIoS E ÍnDIoS

Roberto Cardoso de Oliveira, antropólogo brasileiro, discutiu esta questão pelo 
menos em três ocasiões distintas. Originalmente, durante a Primeira Conferência 
Luiz de Castro Faria, ministrada em 5 de julho de 1993 no Salão Nobre “Pedro 
Calmon”, no Fórum de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Depois, na sessão plenária do XIII Congresso da International Union of 
Anthropological and Ethnological Sciences, intitulada Societies, evolution and 
globalization, realizada na Cidade do México em 29 de julho de 1993. E, por fim, 
em um texto intitulado “Antropologia e Moralidade”, divulgado nas publicações da 
ANPOCS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. 

Em seu texto, Roberto Cardoso de Oliveira reflete justamente acerca das 
dificuldades enfrentadas pela antropologia perante um discurso moral de pretensão 
planetária. A sua pergunta, de certo modo, é também a nossa:

[...] como julgar o ato de uma pessoa, membro de uma outra sociedade, e 
que tenha sido guiada em sua ação por valores próprios a sua cultura? Claro 
que não cabe ao antropólogo julgar – isso é função de juízes e moralistas, 
mas também do homem comum, que, imerso em seu cotidiano, é sempre 
impelido a julgar todo e qualquer ato (seu ou de terceiros) como condição de 
orientar seu próprio comportamento. Mas o antropólogo enquanto tal, i.e., no 
exercício de seu métier, sempre terá por alvo procurar o sentido do fato moral, 
compreendê-lo, portanto, de maneira a esclarecê-lo minimamente, seja para si 
próprio, seja para seus leitores, seja para seus estudantes.

13 Desde quando, por razões profissionais e acadêmicas, nos aproximamos de nossos colegas antropólogos, nós, 
formados em Direito e formatados a partir de uma visão normativa do mundo e das relações sociais, temos nos 
defrontado com um contraste substancial entre esses dois ramos do conhecimento. De um lado, tem-se o direito, 
recrudescendo a sua pretensão universalista. De outro, a antropologia, nos ensinando a relativizar conceitos 
universais e a exercitar, empiricamente, as noções de empatia e de alteridade. Nesse sentido, a aproximação de 
ambos os saberes – o direito e a antropologia - tem sido bastante profícua para as nossas reflexões jurídicas e 
para o abalo de nossas certezas irrefutáveis, permitindo-nos captar certa dimensão do mundo social, a cultura, que 
nos era pouco palatável até então.



292 Fernanda Duarte, Rafael Mario Iorio Filho, Bárbara Gomes Lupetti Baptista

Para ilustrar a dificuldade de pensar sobre a existência de uma moralidade 
universal a partir de um campo empírico de sociedades plurais, Roberto Cardoso 
de Oliveira descreve algumas situações etnográficas que vivenciou durante as suas 
pesquisas com índios. Uma delas nos chamou especial atenção. Trata-se de um caso 
ocorrido em 1957, quando o antropólogo fazia uma pesquisa de campo entre os 
índios Tapirapé, que são um povo Tupi-Guarani habitante da região da serra do 
Urubu Branco, no Mato Grosso, região central do Brasil.

Na ocasião, o caso observado e vivido por Roberto Cardoso de Oliveira 
envolvia a prática do infanticídio e a presença de missionárias católicas na própria 
aldeia. Segundo ele, tratava-se de uma situação de pleno choque entre valores 
ocidentais (ou cristãos) e valores tribais, particularmente naquilo que diz respeito 
ao significado da vida. 

É que, naquela ocasião, havia sido instituída entre os Tapirapé a prática da 
eliminação do quarto filho durante o deslocamento da tribo para uma região distante, 
onde ficava o rio Tapirapé. Segundo a moralidade da tribo, a eliminação do quarto 
filho visava impedir o aumento de sua população, que seria incapaz de sobreviver 
naquele ecossistema com um contingente maior que cerca de mil indivíduos. 

Curiosamente, segundo o antropólogo, os índios haviam descoberto (por 
força de uma experiência secular) que um casal não poderia ter mais de três filhos, 
uma vez que este era o número ideal, em termos demográficos, para renovar a 
população sem incrementá-la, o que redundou na prática institucionalizada do 
infanticídio na região.

A prática era difícil de ser erradicada e, além disso, um tanto incoerente, uma 
vez que mesmo após o violento declínio da população que, à época da pesquisa 
etnográfica, não contava com mais que 54 indivíduos, ela seguia sendo cumprida 
pelos membros da tribo. Trata-se, efetivamente, de uma norma cultural indeclinável 
naquele contexto.

O interessante da narrativa realizada pelo antropólogo é perceber a forma 
como as missionárias cristãs intervieram no contexto cultural, respeitando, de um 
lado, a cultural local e, ao mesmo tempo, interferindo sem criminalizá-los.

Valendo-se de alguns expedientes - em torno dos quais puderam ser registradas 
diferentes versões – é fato que as missionárias lograram convencer o grupo indígena 
a não mais recorrer ao infanticídio, tudo a partir de uma interação comunicativa 
extremamente favorável no interior do sistema interétnico local, constituído pela 
associação entre missionárias e índios, marcada, por sua vez, por um padrão 
altamente democrático de sociabilidade. Abrindo mão de mecanismos repressivos e 
autoritários, as Irmãzinhas de Jesus – Missão que estava na tribo em 1957 – foram 
as responsáveis diretas por oferecer condições bastante adequadas para o exercício 
hábil de uma devotada argumentação em torno da supressão do infanticídio.

A descrição etnográfica do antropólogo dá conta de explicitar que 
independentemente de ter havido, ou não, a erradicação total do infanticídio no 
local, a ação missionária de interferir naquele contexto de forma consensualizada 
não retira do fato toda a sua significação ética (do ponto de vista das missionárias 
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haverem cumprido com seu dever de lutar pela vida) ou seu sentido moral (no 
retirar da cultura indígena um hábito para elas altamente comprometedor de uma 
existência proba e justa, onde a vida de uma pessoa deveria ser vista como o maior 
bem, a despeito dos Tapirapé colocarem acima dela, certamente como seu valor 
supremo, a vida da comunidade)14. Nos dizeres do próprio antropólogo:

Duas moralidades, no entanto passíveis de interseção através do diálogo 
persuasivo ou, em outras palavras, pelo exercício da argumentação. A 
consideração desse fato nesta conferência oferece a oportunidade de 
examinarmos não apenas um choque de valores morais (o peso relativo da 
vida individual para os Tapirapé e seu peso absoluto para as missionárias), mas 
uma forma criativa de buscar uma solução “negociada” entre comunidades 
orientadas por pontos de vista distintos.

No mesmo texto, no entanto, ele narra outros contextos intervencionistas 
desastrosos, do ponto de vista do desrespeito à cultura local. O antropólogo evoca 
outro caso, também oriundo de missões religiosas junto a povos indígenas, com a 
pretensão de inculcar princípios da moralidade cristã. 

Trata-se, o outro caso, de uma missão salesiana junto aos Borôro, tribo localizada 
no planalto central de Mato Grosso. Segundo narra o Professor Roberto Cardoso de 
Oliveira, a missão teria obrigado os índios a se desfazerem de suas casas comunais, 
por entenderem serem elas propícias ao pecado do incesto. Ocorre que, segundo as 
regras de convivência local, nenhum índio borôro jamais seria capaz de incorrer no 
incesto clânico, porque esta categoria não lhes era própria. Em sua incapacidade de 
compreender o outro e de exercitar a alteridade, a missão fez com que sua interferência 
na cultura tribal determinasse o comprometimento da forma circular das aldeias e a 
consequente alteração dos parâmetros simbólicos da organização social e da cosmologia 
daquele grupo indígena, de estilo de vida muito diferente, mas nem por isso menos 
probo e justo. Segundo o antropólogo, a destruição das casas provocou a desorganização 
da tribo e comprometeu a sua convivência, que era previamente organizada, para além 
de outros critérios, também segundo os espaços geográficos das casas. 

Lévi-Strauss, em seus Tristes Tropiques (1955), trata do mesmo tema, 
explicando o sentido da dimensão geográfica na vida dos Borôros: 

Ao moralista, a sociedade Borôro dá uma lição; que ouça os seus informantes 
indígenas: eles lhe descreverão, como o fizeram para mim, esse balé em que 
duas metades da aldeia se obrigam a viver e a respirar uma através da outra, uma 
para a outra; trocando as mulheres, os bens e os serviços num fervoroso cuidado 
de reciprocidade; casando suas crianças entre si, enterrando mutuamente seus 
mortos, garantindo uma à outra que a vida é eterna, o mundo seguro e a sociedade 

14	 O	texto	de	GLUCKMAN	(1968)	mostra,	claramente,	que	na	administração	dos	diversos	conflitos	que	ele	ilustra,	levava-se	
em conta a moralidade social. Ou seja, os valores compartilhados pelos membros da comunidade, não exclusivamente 
os daqueles que os julgavam. Os conceitos morais envolvidos devem ser articulados com as particularidades de cada 
situação. O que é considerado “moralmente aceito” tem relação com os costumes e padrões locais. “Os juízes não podem 
impor o comportamento justo às pessoas” (GLUCKMAN, 1968:266).
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justa. Para atestar essas verdades e se apoiar nestas convicções, seus sábios 
elaboraram uma cosmologia grandiosa; eles a inscreveram no planejamento de 
suas aldeias e na distribuição de suas casas. (LÉVI-STRAUSS, 1955:256). 

Ora aqui nos parece evidente que a desconsideração da dimensão cultural no 
plano normativo-social, mesmo que inspirada em valores nobres para o humanismo 
ocidental pode levar a verdadeiras tragédias15.

Nos exemplos narrados da vida real, que fala de pessoas reais, temos desfechos 
distintos. Destinos que trazem a semente da esperança, como as freirinhas que ao 
acreditarem no valor da compreensão e do diálogo, lograram erradicar as práticas 
de infanticídio. Mas temos também os signos da tragédia e sofrimento, nos índios 
Borôros que perderam mais do que suas casas, pois lhes foram sacados seus 
referenciais de compreensão do mundo, com o que desfeitas suas formas de existir 
no mundo.

 
TRADUçÕES CUlTURAIS EnTRE DIFEREnTES 
SEnSIBIlIDADES JURÍDICAS – ConSTRUInDo PonTES? 
ESTE SERIA UM PoSSÍVEl CAMInHo A SER SEGUIDo.

Diante das tragédias e dos impasses que ações verticalizadas e hierarquizadas 
de aculturação podem levar pela desconsideração sensibilidades jurídicas locais 
e, também, diante da notória realidade que vivemos em um mundo globalizado, 
em que cada vez mais temos que dividir os espaços com as diferentes culturas, 
poderíamos ser levados a adotar uma visão cética que reconhece estar a humanidade 
fadada a um relativismo ético insuperável (aporia). 

O antropólogo brasileiro Roque Laraia chama a atenção para a importância 
de pensarmos que as mudanças dos padrões ideais da sociedade, seja em nível 
internacional, seja em nível local, devem estar sempre ajustadas aos eventos 
reais. É certo que todo sistema cultural está em permanente mudança. E entender 
esta dinâmica da cultura - que ocorre interna e externamente - é fundamental. 
Especialmente, para evitar choques desastrosos e atitudes preconceituosas, v.g. caso 
do incesto entre os índios Borôros. Segundo o professor, as diferenças culturais com 
as quais nos deparamos repercutem para fora daquela localidade e, muitas vezes, 
para dentro do sistema, o que também exige posturas de alteridade e de respeito 
à diferença (LARAIA, 2006:101): “Da mesma forma que é fundamental para a 
humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é 
necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema.”16.

15 No mesmo sentido, explicitando as consequências trágicas de intervenções normativas que desconsideram a 
sensibilidade	jurídica	local,	interessante	ler	os	textos	de	cunho	etnográficos,	v.g.,	The	“invention”	of 	domestic	violence	in	
Timor Leste (Simião,  2006) e “Antropologia e os limites dos direitos humanos: o dilema moral de Tashi (Diniz , 2000).

16 O antropólogo Melville Herskovits, considerado um dos maiores defensores do relativismo cultural, em 1947 apresentou, em 
nome da American Anthropological Association, um texto para a Comissão sobre Direitos Humanos das Nações Unidas, 
em que procurava apoiar-se no relativismo cultural, estabelecendo algumas premissas para a questão da intervenção em 
culturas locais. Segundo ele, primeiro haveria que se respeitar as diferenças individuais, o que implicaria no necessário 
respeito às diferenças culturais, pois ambos estão intrinsecamente vinculados. Além disso, em sua visão, padrões e valores 
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Se observarmos comportamentos externos segundo códigos internos, certamente 
comprometeremos a capacidade de compreensão do outro e o julgaremos segundo 
nossos próprios juízos de moralidade, o que implicará, necessariamente, em um 
comportamento etnocêntrico e na intervenção valorativa dos atos de terceiros, a partir 
da intolerância com a diferença. Segundo Laraia (2006:87), “todo sistema cultural tem 
a sua própria lógica e não passa de um ato primário de etnocentrismo tentar transferir 
a lógica de um sistema para outro.”.

Assim, apostando na possibilidade das trocas culturais horizontais, o que se 
comprova no caso dos índios Tapirapé e das freiras missionárias (que permitiu uma 
interação igualitária de sentidos e valores entre duas culturas com moralidades 
diferentes, e, portanto, normatividades distintas), propomos neste paper algumas 
ações ou sugestões que possibilitem a comunidade acadêmica (que se preocupa com 
os desafios e tensões entre Ética, Direitos Humanos e Multiculturalismo) a construção 
de pontes que levem ao reconhecimento das diferenças e das sensibilidades jurídicas 
locais e, ao mesmo tempo, privilegiam a interação horizontal dialogada entre elas.

Deste ponto em diante, passamos a apresentar nossas propostas - a serem lidas 
como work in process – nas quais o Carnegie Council for Ethics in International 
Affairs é visto como o forum catalizador de pessoas e ações.

SuGESTõES PARA PESquISADoRES EM foRMAção

a. Competições ou atividades de disputa entre os pesquisadores em formação.
Esta sugestão não é exatamente uma novidade, mas entendemos que seria 

útil para ampliar a integração e interação entre estudantes estrangeiros e norte-
americanos. Competições de análise de casos paradigmáticos podem ser organizadas 
nos país participantes, com um júri multinacional ou um quiz sobre os sistemas 
jurídicos em que as cinco primeiras equipes serão premiadas. Estas atividades 
permitem ampliar o conhecimento dos estudantes sobre diferentes culturas jurídicas.

b. Um grupo temático para a troca de experiências de pesquisa em estudos 
sociojurídicos”

Sugerimos a criação de um grupo temático no âmbito do Carnegie Council for 
Ethics in International Affairs que participaria da reunião anual dos GEF – Global 
Ethic Fellows e discutir ao longo do ano, usando os recursos de rede da Global Ethic 
Network, como por exemplo, um blog ou grupo de discussões. Este grupo é criado 
para permitir a troca de experiências entre estudantes. Doutores poderão coordenar 
os debates e o próprio grupo.

c. Oficinas sobre metodologias de estudos sociojurídicos
Esta sugestão tem como objetivo abrir espaço no Carnegie Council for Ethics 

in International Affairs para que pesquisadores de diversos países possam discutir 

são essencialmente relativos apenas à cultura da qual derivam. Para ele “aquilo que é sustentado como um direito humano 
numa sociedade pode ser considerado como antissocial numa outra sociedade”. (Herskovits, 1947:542) 
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diferentes metodologias e resultados de pesquisa em estudos sociojurídicos. A 
iniciativa permite a socialização dos novos pesquisadores com as pesquisas em 
andamento no mundo acadêmico internacional.

d.  Um programa de visitação inter-institucional
O Carnegie Council for Ethics in International Affairs poderá apoiar 

investigadores interessados na formação em outras culturas jurídicas, através do 
estabelecimento de programas de visitas entre as universidades.

SuGESTõES PARA PESquISADoRES foRMADoS

a. Aqui sugerimos a criação de um grupo para trabalhar na tradução de 
categorias jurídicas e culturas jurídicas no âmbito do Carnegie Council for Ethics in 
International Affairs. Como resultado da produção acadêmica do grupo, pensamos 
na publicação de um grande glossário e/ou dicionário de termos jurídicos, permitindo 
que autores de todo o mundo possam contribuir com a elaboração de verbetes que 
prestigiem os sentidos / significados de suas culturas legais específicas.

b. Oficinas sobre novas tecnologias na investigação de estudos sociojurídicos 
Esta sugestão tem como objetivo abrir espaço para que pesquisadores de 

diversos países possam discutir sobre a aplicação de novas tecnologias de pesquisa 
e apresentar os resultados de suas investigações em estudos sociojurídicos. A 
iniciativa permite mapear como esse fenômeno ocorre em um ramo da ciência 
no qual, ao contrário do que acontece em ciências duras, a relação entre o avanço 
tecnológico e suas contribuições para a pesquisa não é tão evidente.

SUGESTão PARA AMBAS AS CATEGoRIAS: 
FóRUM PERMAnEnTE DE InVESTIGAção SoBRE 
A éTICA noS ESTUDoS SoCIoJURÍDICoS

Esta sugestão propõe a criação de um fórum permanente de pesquisa em 
Ética em estudos sociojurídicos sob os auspícios do Carnegie Council for Ethics 
in International Affairs, com o agendamento de reuniões anuais e fomentando 
discussões ao longo do ano, valendo-se dos recursos da Global Ethic Network, 
permitindo inovações e estreitamento de redes de pesquisa, voltados para o 
estabelecimento de parâmetros comuns e uma discussão coletiva sobre as linhas de 
pesquisa em tela.

Portanto, considerando-se todas as reflexões teóricas que apresentamos 
previamente e as práticas propostas que tem o potencial de ampliar nossas redes de 
interação, discussão e trabalho em comum, acreditamos ser possível conhecermos a 
nós mesmos cada vez mais e uns aos outros também. Conhecer melhor é uma forma 
de construir pontes sendo a chave para a compreensão. Neste sentido, é evidente que 
as questões de cultura importam.
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The process and the essentioal collective 
obedience to constitutional due process: effective 

representation of the collective subject

Evelyn Peixoto de Mendonça1

__________________________________________________________________

RESUMo

Considerando-se a irrefutável necessidade de alterações no que se refere à 
viabilização da participação nos Processos Coletivos, constata-se ser indispensável 
a sua obediência aos fundamentos do Devido Processo Constitucional para que a 
construção da decisão que afetará a diversos atingidos se legitime. Sendo assim, 
verifica-se de que maneira será possível a ampliação da intervenção adequada 
(amicus curie), com bases nas novas reformas que modificarão o Código de Processo 
Civil, para que o processo, regido de maneira coletiva, se concretize por meio da 
discursividade processual e processualização da decisão. Torna-se essencial neste 
artigo apresentar soluções para os problemas de participação e intervenção adequada 
aos que preconiza o Estado Democrático de Direito. A pesquisa se operacionalizará 
com o levantamento bibliográfico oriundos de fontes secundárias, publicações 
científicas e técnicas sobre os assuntos abordados.

PAlAVRAS-CHAVE

Processo Coletivo; Devido Processo Constitucional; Projeto do Novo Código 
de Processo Civil; Estado Democrático de Direito; Participação.

ABSTRACT 

Given the compelling need for change in relation to the feasibility of 
participation in the Collective Processes, it appears to be indispensable to their 
obedience to the fundamentals of Constitutional Due Process for the construction 
of the decision will affect several hit it legitimizes. Thus, it appears that way can 

1 Mestranda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-graduada em Direito 
Processual Civil pelo CAD – Centro de Atualização em Direito. Advogada militante. E-mail: evelynmendonca@bol.com.br
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the expansion of appropriate intervention (amicus curie), with bases in the new 
reforms that will change the Civil Procedure Code, so that the process governed 
collectively, materializes through discursive procedural and processualização 
decision. Becomes essential in this article provide solutions to the problems of 
participation and the appropriate intervention that advocates democratic state. The 
research is to operationalize coming bibliographic secondary sources, scientific and 
technical publications on the topics discussed.

KEywoRDS

Collective Process; Constitutional Due Process; Project of the New Code of 
Civil Procedure; Rule of Law; Participation.

 InTRoDUção

O Processo Coletivo enfrenta obstáculos desde sua remota origem, pois 
jamais fora concebido como um Processo Coletivo por si só, com normas próprias e 
independentes, vez que sempre obteve suas matrizes no Direito Individual, situado 
nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do Código de Processo Civil. 
Para tanto, Fabrício Veiga Costa justifica que 

A reconstrução dos fundamentos teóricos do processo coletivo se faz 
necessária para viabilizar a revisitação e a superação da visão privatística do 
processo coletivo vigente no Brasil. Compreender o processo coletivo pelo 
viés do processo civil é reconhecer a exclusão dos interessados difusos e 
coletivos na construção do provimento estatal.2

Fato é que tal realidade vem se modificando à medida que a sociedade altera as 
suas necessidades e aspirações no que se refere ao processo, bem como pela percepção 
de que o objeto do fenômeno coletivo transcende à questão individual, principalmente 
no tocante ao princípio do contraditório, consagrado pela Constituição da República 
de 1988, aos moldes que se requer o Devido Processo Constitucional.

Como resposta, o legislador se desdobra na tentativa de atender ao clamor 
social pela solução dos litígios coletivos, com se verifica pelo atual projeto de 
reforma do Código de Processo Civil, reforçando as atribuições do amicus curie ou 
simplificando de maneira insatisfatória o processo coletivo por meio do incidente 
de demanda repetitiva.

Não obstante algumas tentativas frustradas ou incoerentes, o intuito é de 
viabilizar a participação para que haja legitimação democrática com a participação 
de todos os interessados, ainda que por meio de representações, facilitada pela 
ampliação da intervenção adequada. 

2 COSTA. Fabrício Veiga. A construção do mérito participado no processo coletivo, p.192.
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Os institutos que promovem a acessibilidade do contraditório no Processo 
Coletivo, de modo que se torne compatível com o Devido Processo Constitucional, 
será objeto de abordagem minuciosa durante o presente artigo, de modo a investigar os 
seus fundamentos e os mecanismos de inclusão dos legitimados no debate processual, 
conforme o atual modelo teórico de Processo em um Estado Democrático de Direito3.

Destaca-se neste trabalho a necessidade de definição e conceituação apurada 
dos mecanismos de representação adequada, como a participação do amicus curie, 
além de apontar modificações e tendências no atual projeto do novo CPC no 
que se refere ao incidente de demanda repetitiva, bem como análise apurada do 
contraditório, abstendo-se da associação das normas regentes do processo individual 
que não se bastam para as necessidades coletivas. 

FUnDAMEnToS Do DEVIDo 
PRoCESSo ConSTITUCIonAl

Com o advento da Constituição de 1988 o processo constitucional tornou-se 
obrigatório na democracia em que o Brasil se estabeleceu, sob pena de nulidades e 
postergação de direitos.

A partir de então, o devido processo constitucional efetivou-se como peculiar 
e obrigatório não só nos pronunciamentos decisórios estatais jurisdicionais, mas 
em todas as ordens da administração pública emanados em nome do povo, como 
observa André Del Negri ao concluir que o Estado é uma instituição que se legitima 
na Constituição.4 Dierle José Coelho Nunes nota que “faz-se necessária a análise 
do sistema processual a partir da Constituição, especialmente quando se assume 
como imperioso o paradigma de Estado Democrático de Direito.” 5

É inegável a importância do processo para garantia de direitos fundamentais 
segundo observou sistematicamente Baracho “O Processo Constitucional não 
é apenas um direito instrumental, mas uma metodologia de garantia de direitos 
fundamentais.”6 Del Negri também sustenta neste mesmo norte ao sintetizar que 

A ligação necessária entre processo e Constituição resultou em um dos 
movimentos mais significativos, com repercussão em teses constitucionalistas, 
que levaram o Processo a ocupar o centro das garantias constitucionais. [...]. 
O Processo passou a se consolidar como garantia constitucional para que não 
houvesse nenhum prejuízo aos Direitos Fundamentais.7

3 “A teorização do Estado Democrático de Direito centra-se em dois pontos fundamentais, o Estado limitado pelo direito e o 
poder político legitimado pelo povo” (BRÊTAS, Ronaldo C. Dias. Fundamentos do Estado Democrático de Direito, Revista 
da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 7, nº 13 e 14, 2004, p.158.)

4	 Ao	discorrer	sobre	o	assunto,	André	Del	Negri	é	enfático	ao	afirmar	que	o	Estado	está	restrito	a	observar	em	todas	as	
suas esferas os limites constitucionais, sob pena de se tutelar a arbitrariedade e a superioridade deste com relação aos 
indivíduos, o que é inconcebível em um Estado Democrático. (DEL NEGRI, André. Controle de Constitucionalidade no 
Processo Legislativo: teoria da legitimidade democrática, p.45-46) 

5 NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, p. 215.
6 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Processo Constitucional: aspectos contemporâneos, v.2, p.119.
7 DEL NEGRI, André. Controle de Constitucionalidade no Processo Legislativo: teoria da legitimidade democrática, p.101
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Unido a isso, após a Segunda Guerra, o discurso constitucional estava iminente 
e havia grande preocupação com o direito constitucional. Com o intuito de se limitar 
o poder, ganha fôlego a ideia do controle de constitucionalidade para abster que a 
barbárie ferisse os direitos fundamentais em seu bojo. Então, com o fortalecimento 
do controle de constitucionalidade tornou-se necessária a criação de um órgão de 
controle e guardião da Constituição, o órgão de cúpula (STF). Tal fato muda o 
objeto do Direito Processual, que passa a ser o processo constitucional, que não é 
mais patrimonial, individual e bipolar. O objeto do processo se amplia e também 
seus institutos. 

A relevância do controle de constitucionalidade já fora constata por Baracho 
em obra fundamental a respeito do Processo Constitucional ao discorrer que 

Os controles dos órgãos estatais são de grande importância para o 
funcionamento de instituições democráticas, pois a sua falta leva-nos a 
processos de concentração de poder, sistema combatido, justamente, por 
aqueles que procuram desenvolver regimes de separação ou de funções 
inerentes ao próprio exercício do poder. As técnicas de controle aparecem, 
desde que ocorreram as formas modernas de institucionalização do 
Estado, quando se apercebeu da necessidade de evitar a centralização 
do poder em poucas pessoas ou instituições, que não encontrassem 
mecanismo de limitação.8

Por outro lado, discursar sobre processo constitucional é o mesmo que desfrutar 
da primazia oferecida pelo devido processo legal, figura constitucionalizada que 
compreende os princípios da ampla defesa, do contraditório, isonomia, constituindo 
um bloco aglutinante, uníssono, interligado e compacto de direitos e garantias, em 
um conjunto reduzido e definível, de modo que a não concretização de um princípio 
prejudica a do outro. Brêtas sustenta que 

A mais importante das garantias processuais constitucionais é o devido 
processo legal, que, [...] deve ser compreendido como um bloco aglutinante e 
compacto de vários direitos e garantias fundamentais e inafastáveis ostentados 
pelas pessoas nas suas relações com o Estado. [...]. Portanto, mediante a 
garantia fundamental do devido processo legal, que se integra a principiologia 
normativa maior do devido processo constitucional, qualquer um do povo faz 
atuar a jurisdição, viabilizando a efetiva tutela de seus direitos.”9

Nesse ínterim, Rosemiro Pereira Leal discursa 

...falar sobre Processo como instituição jurídica que, ao lado do Estado, 
do povo, da cidadania e da soberania popular, contém princípios 
próprios definidos nas garantias do contraditório, da ampla defesa, da 
isonomia, reunida pelo instituto do devido processo, não é mais uma 

8 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo constitucional. p. 147.
9 BRÊTAS. Ronaldo C. Dias. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. p. 73
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nomenclatura de incontornável imprecisão...” Para o autor, o processo 
é instituição jurídica constitucionalizada e se perfaz em uma conquista 
cidadã constante no texto constitucional. 10

Sendo assim, o processo deixa de ser meramente instrumental para se tornar 
devido processo legal, concretizador de direitos, garantias e repelente de decisões 
arbitrárias desprovidas de fundamentação que infestam o Judiciário de conclusões 
sobre a vida das pessoas de maneira ilegítima, abarrotam o Legislativo de leis 
dedutivas e invadem o Executivo de deliberações injustificadas. Rosemiro sintetiza 
o devido processo da seguinte maneira: “o instituto do devido processo legal 
define-se pela coexistência dos princípios da ampla defesa (necessariamente aqui 
incluído o direito ao advogado) e do contraditório, acrescentando-se o da isonomia 
à configuração constitucional da instituição do processo.”11

Segundo o mesmo autor, o direito democrático é um sistema que se abre à 
fiscalidade procedimental no sentido processualístico e não admite qualquer 
autoridade, pois o Estado não é soberano, é mera instituição instrumental. 

O discurso do processo constitucional serve para modular e desconstituir o 
poder solitário decisional, que é feito com base em suas próprias preconcepções, 
sem processualizar a decisão, demonstra que é possível construir um mecanismo 
prático de discursividade, pois destaca um mecanismo processual para controlar e 
estruturar o poder, estabelecendo a processualização como mecanismo de debate 
e fiscalidade. Tanto é que a finalidade do processo é “assegurar a previsibilidade 
das decisões jurídicas com afastamento de provimentos (sentenças) apoiados 
na sensibilidade, no talento, na clarividência, na ideologia e na magnanimidade 
dos juízes.”12

Segundo Brêtas, a finalidade do processo é que o direito seja realizado e que o 
conflito seja solucionado, mas desde que garanta um processo constitucionalizado 
com todas as garantias fundamentais. Isso quer dizer que 

a exigência constitucional de se obter a prestação jurisdicional em tempo 
útil ou prazo razoável, o que significa adequação temporal da jurisdição, 
mediante processo sem dilações indevidas, não permite ao Estado impingir ao 
povo a aceleração dos procedimentos pela diminuição das demais garantias 
processuais constitucionais. 13

Por fim, basta concluir que o processo constitucional também é a salvaguarda 
para os votos realizados de maneira equivocada nas eleições, pois pode garantir 
o que não é feito de maneira satisfativa pelo Congresso Nacional, assunto tão 
importante ao se considerar o árduo processo eleitoral presidencial por qual passou 
o Brasil no ano de 2014.

10 LEAL. Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo, p. 51
11 LEAL. Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo, p. 54
12 LEAL. Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo, p. 236
13 BRÊTAS, Ronaldo Carvalho Dias. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito, p.163
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PRoCESSo ColETIVo ConECTADo Ao 
DEVIDo PRoCESSo ConSTITUCIonAl

A legislação vigente no Brasil sobre o Processo Coletivo tem negado aos 
interessados a participação nos debates sobre questões relevantes para a sociedade, 
não obstante as inúmeras discussões e as tentativas de legitimação dos princípios 
pautáveis ao Estado Democrático de Direito no Processo Coletivo, o referencial de 
Processo Coletivo que deveria ser assumido após a Constituição de 1988, ainda não 
obteve engajamento.

No entanto, é notória a inquietação crescente da sociedade em comunicar-se 
e associar-se nas decisões políticas e sociais que lhe diz respeito. Essa é tendência 
mundial da participação democrática, da qual o processo coletivo também se inclui. 

Notadamente, nos processos coletivos onde existem os conflitos de massa, 
a carga de aspirações democráticas é diferente daquela existente no processo 
individual tradicional e por essa razão o seu procedimento também deve ser peculiar 
e tendente a uma forma ampla de participação social na tomada de decisão. Por 
isso, Eduardo Cambi e Kleber Ricardo Damasceno justificam a necessidade de 
compatibilidade dos processos coletivos ao processo constitucional ao referendarem 
que: “O processo coletivo possui feição constitucional, isto é, o direito processual 
coletivo pertence ao direito processual constitucional, podendo ser referido, devido 
a sua conotação social, a um ‘direito processual constitucional-social.”14

Portanto, com a evolução do direito coletivo no ordenamento dos países de 
todo o mundo, os interessados coletivos ou difusos perceberam que se agruparem 
para a solução de seus interesses comuns era mais conveniente, de modo que 
surgiram as entidades representativas para viabilizar a participação.

Sendo assim, as entidades representativas intermediárias (Ministério Público, 
associações, por exemplo) entre o Estado e indivíduos passaram a constituir 
relevância em toda ordem econômica, jurídica, social dos países. Isso passou a 
existir porque os interesses reconhecidos como direitos difusos ou coletivos são 
conformados a partir de valores. Valores estes que existem no sistema normativo e 
que são aceitos e aplicados pela sociedade.

Temos como exemplo o Movimento Mineiro das Donas de Casa, entidade 
associativa que representa apenas seus associados e que estabelece cláusulas sobre 
preços de produtos à venda em supermercados.

Os valores se agregam na manifestação da vontade individual para projetar-se 
na esfera de diversos sujeitos. 

Por isso “os valores são a projeção da pluralidade dos interesses individuais 
manifestados em uma sociedade e que terminam por se incorporarem nas normas de 
um país segundo o processo legislativo vigente.” 15

Ocorre que para concretização dos direitos coletivos, Baracho, ainda em 1984, 
já estava atento à necessidade de novos mecanismos para atendê-los legitimamente, 

14  CAMBI; DAMASCENO. Amicus curiae e processo coletivo: uma proposta democrática, p.37
15  MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: As ações coletivas como ações temáticas, p. 67
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ao considerar que “A sociedade contemporânea, ao solucionar os conflitos 
metaindividuais, deve criar instrumentos jurídicos novos, para atender a sempre 
crescente gama de reivindicações.” E diz mais no que se refere ao reconhecimento 
destes direitos coletivos pela via constitucional: 

A proteção dos interesses gerais ocorre pela imposição de limites ao exercício 
dos direitos públicos subjetivos, através do reconhecimento de alguns deveres 
constitucionais. O Estado Contemporâneo caracteriza-se pelo aumento da 
proteção aos interesses coletivos, por via constitucional, através de melhor 
sistematização nos textos constitucionais.16

Sabe-se que as pessoas se movem pelos interesses individuais, mas são os 
coletivos que vislumbram direitos de maior relevância para a sociedade, uma 
vez que envolvem questões que atingem número indeterminado de pessoas em 
uma coletividade.

Por isso, o processo coletivo vai além dos problemas trabalhistas, ambientais, 
de concorrência ou consumidor, mas principalmente aqueles relacionados à saúde, 
educação dentre outros enigmas de grande valor para a sociedade brasileira que vem 
sendo motivo de protestos que tomaram as ruas nos últimos tempos. Além disso, é 
importante a participação em casos que transcendem a individualidade, como por 
exemplo, aqueles que tratam acerca dos direitos humanos.

A crítica que se nota acerca da limitação de acesso a todos afetados pela 
decisão em um processo coletivo se justifica pelo fato de que a demanda coletiva 
fortalece o poder do povo, o que não é interessante para o poder público. Podemos 
notar esta indagação nas palavras de Vicente de Paula Maciel Júnior ao discorrer 

De certo modo essa perspectiva da demanda coletiva como um veículo de 
participação, ao mesmo tempo em que se propôs a solucionar os problemas 
do acesso à justiça por uma massa de pessoas, revelou o receio de que estes 
participantes se fortalecessem demasiadamente, sem que sobre eles pudesse 
haver algum controle.” 17

Para minimizar objeções negativas do Estado sobre o processo coletivo, no 
intuito de canalizar a vontade de um grupo indeterminado e de pluralidade de 
pessoas que serão atingidas por decisões coletivas, criou-se a figura da representação 
adequada, que hoje no Brasil não é realizada satisfatoriamente, pois não se ajustam 
aos interesses e privam a participação de todos na medida do possível, também 
limitam a legitimação para agir, uma vez que “tanto os legisladores quanto os 
governantes utilizaram-se do instituto processual da legitimação para agir como um 
mecanismo limitador do acesso à justiça a todos os interessados difusos.” 18

16  BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Processo Constitucional, p. 142-143
17  MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: As ações coletivas como ações temáticas, p. 121
18  MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas:As ações coletivas como ações temáticas, p. 121
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Este é um problema de grande afirmação, pois a legitimação para agir no 
processo coletivo segue as diretrizes do processo individual, o que segundo Vicente 
de Paula Maciel Júnior “leva às preocupações em torno da sua evolução como 
conceito da Teoria do Processo e da inviabilidade de se estender a utilização do 
modelo construído para o processo individual e para o coletivo.”19

Ao contrário disso, o que se almeja com a representação adequada, não é colocar 
a questão nas mãos de um sujeito coletivo, nem sequer criar relação de dependência 
entre o cidadão e o representante adequado, caso assim fosse o que será analisada será a 
opinião deste representante e não de cada atingido individualmente, entretanto o que se 
pretende é que este representante, como o próprio nome diz, adequado, atenda, confira e 
manifeste representação do interesse de todos o quanto possível, ainda que contraditórios 
entre si, mas que atue de maneira a contribuir para canalização da participação.

Neste enfoque Eduardo Scarparo salienta que:

O ponto é que, no processo coletivo, a maior parte das pessoas atingidas pelo 
resultado da contenda não figuram como partes. Assim sendo, é de primeira 
importância assegurar que, apesar de os interessados não atuarem diretamente 
no feito, sejam eles efetivamente representados na demanda, tendo, portanto 
participação delegada a efetivos representantes de seus interesses. 20

Por todas as restrições acima ressaltadas pelas quais o processo coletivo se 
limita, é que se demonstra a indispensabilidade dele estar diretamente conectado ao 
devido processo constitucional, que preconiza a participação de todos em nível de 
igualdade e, assim como o processo coletivo, resguardar garantias fundamentais. 
A confirmação desta alegação está nas palavras de Aluisio Mendes ao afirmar que 

Para o pleno funcionamento do estado Democrático de Direito, a possibilidade 
de solução dos conflitos mediante o devido processo legal deve ser efetiva 
e não apenas formal. Para tanto, devem ser equacionadas as modificações 
sociais, econômicas, políticas e culturais existentes.21

É sabido que as situações desenvolvidas dentro do processo coletivo são 
complexas e que as decisões que fundamentam o processo coletivo possuem herança 
individualista, mas se uma decisão será pronunciada no processo coletivo, não se 
permite os efeitos da coisa julgada sem a participação, por isso a necessidade de 
criar canalizações que facilitem esta participação. 

É necessário levar em consideração a opinião daqueles afetados pela decisão, 
pois há forte tendência para o poder solitário e monológico no ser humano, não 
permitindo o debate ou o desfazendo. Participação não é só das partes, mas do 
próprio juiz que deve provocar o aprimoramento do sistema, pois a participação 
amplia o espectro, reduz a litigiosidade e afasta o solipsismo do juiz.

19  MACIEL JÚNIOR. Teoria das ações coletivas: As ações coletivas como ações temáticas,, p. 15
20  SCARPARO. Controle da representatividade adequada em processos coletivos no Brasil, p.128
21  MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional, p. 29
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As dúvidas que insurgem se baseiam em como garantir que um indeterminado 
número de pessoas atingidas possa oficializar suas opiniões em um processo 
coletivo democratizado, sem tumultos e procrastinações, em garantia ao princípio do 
contraditório? Como se criar mecanismos processuais para garantir a processualidade 
de maneira a combater o discurso monológico do decididor? 

Processualizar o poder significa criar mecanismos de acesso ao debate 
levado a cabo de maneira cooperativa na formação da decisão, notadamente com 
argumentos produzidos em contraditório. Brêtas considera indispensável atribuir à 
função jurisdicional o arcabouço principiológico propiciado pela garantia do devido 
processo constitucional: 

Contudo, não é somente a obediência ao princípio da reserva da lei que 
permitirá o exercício constitucionalizado da função jurisdicional e a 
consequente decisão vinculada ao Estado Democrático de Direito. Adicione-
se a tal desiderato a garantia do devido processo constitucional, que não pode 
ser olvidada. Assim o é, porque a decisão jurisdicional (sentença, provimento) 
não é ato solitário do órgão jurisdicional, pois somente obtida sob inarredável 
disciplina constitucional principiológica (devido processo constitucional), 
por meio da garantia fundamental de uma estrutura normativa metodológica 
(devido processo legal), a permitir que aquela decisão seja construída com 
argumentos desenvolvidos em contraditório por aqueles que suportarão 
os seus efeitos, em torno das questões de fato e de direito sobre as quais 
controvertem no processo.22 

Nessa mesma direção Lúcio Delfino resume: 

...num Estado Democrático de Direito, as atividades estatais e as decisões 
públicas dela oriundas adquirem legitimidade se e quando conforme os 
vetores constitucionalmente estabelecidos. [...]. no âmbito da atividade 
jurisdicional, fala-se em legitimidade pelo contraditório – ou legitimidade 
pela participação, ou legitimidade pela cooperação... 23 

Nota-se que em um Estado Democrático de Direito é inadmissível qualquer 
decisão, seja ela judicial, administrativa ou legislativa, subjetiva em clamores 
sentimentais de cada juiz como se fosse um pretor romano (criador de norma não 
discutida nos autos) ou decisão que se forme em processo deficiente dos princípios 
constantes no devido processo legal.

O devido processo constitucional é mutilado no Processo Coletivo por serem 
poucos os legitimados para a ação coletiva no Brasil e escasso o número de ações, 
consequentemente, limitando as diversas argumentações em contraditório que este 
processo poderá obter, bem como suprimindo a defesa do rol de direitos e garantias 
previstos na Constituição. 

22  BRÊTAS, Ronaldo C. Dias, Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito, p.127-128
23  DELFINO, Lúcio. O futuro do processo civil no Brasil: uma análise crítica ao Projeto do Novo CPC, p. 369-370
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A importância do princípio do contraditório quer em processo coletivo ou 
individual, segundo doutrina constitucional alavancada em Minas Gerais, vem alterando 
significados que até então não existiam até o advento da Constituição da República de 
1988, como podemos perceber nos ensinamentos de Rosemiro Pereira Leal: 

O que se teria no direito democrático constitucionalizado é a despersonificação 
de uma justiça de um Judiciário mítico (vassalo de THEMIS) e a instituição 
de um Logos argumentativo-discursivo pelo direito ao contraditório na 
formação das opiniões e vontades construtivas, reconstrutivas e aplicativas 
da lei jurídica... Há de se entender o contraditório como a oportunidade de 
produção formalizada de sentido e assegurada a partir dos conteúdos de um 
ordenamento jurídico na preparação de um provimento (decisão) que possa 
afetar acertamento ou jurissatisfação de direitos processualmente alegados. 24

Brêtas também sustenta neste norte ao discorrer que 

...na concepção estruturante do Estado Democrático de Direito, a função 
jurisdicional ou jurisdição, é atividade-dever do Estado, prestada pelos seus 
órgãos competentes, indicados no texto da Constituição, somente possível 
de ser exercida sob petição da parte interessada (direito de ação) e mediante 
a garantia do devido processo constitucional, ou seja, por meio de processo 
instaurado e desenvolvido em forma obediente aos princípios e regras 
constitucionais, dentre os quais avultam o juízo natural, a ampla defesa, o 
contraditório e a fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais, com o 
objetivo de realizar imperativa e imparcialmente o ordenamento jurídico.25

Por fim, Aroldo Plínio apresenta a definição do contraditório a partir dos 
ensinamentos que obteve de Fazzalari, de que 

O processo é procedimento que se realiza em contraditório entre as partes 
e, exatamente por ser um procedimento, como atividade preparatória de um 
ato estatal de caráter imperativo, é regulado por uma estrutura normativa 
composta de uma série de normas, atos e posições subjetivas de vários 
sujeitos, interligados, conectados, voltados para uma só e única finalidade, a 
preparação do provimento jurisdicional. 26

Segundo Nunes a perspectiva para a participação no processo coletivo seria 
dilatar os possíveis legitimados: é perceptível a possibilidade de participação de 
atores sociais ou órgãos no processo das decisões judiciais, dada relevância social e 
o impacto do resultado. [...]. Ampliar o enfoque dos legitimados ao processo é mais 
que urgente.”27 

24 LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e Democracia – A Ação Jurídica como Exercício da Cidadania. Virtuajus. Revista Eletrônica 
da Faculdade Mineira de Direito. www.fmd.pucminas.br/virtuajus, v. Ano 4, n.nº 1, 2005. Acesso em 12 de junho de 2013.

25 BRÊTAS, Ronaldo C. Dias. Responsabilidade do Estado pela Função Jurisdicional. p. 83-85.
26 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no Processo, p. 29.
27 NUNES. Novas Tendências do Processo Civil: Estudos sobre o Projeto do Novo CPC, p. 165
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Ampliar a participação é positivo, mas é preciso se pensar em quem está 
participando, por isso o presente ensaio tem o condão de demonstrar a ampliação dos 
mecanismos de participação, como por exemplo, o amicus curie que no projeto do 
novo CPC estendeu sua visibilidade de maneira conveniente ao processo coletivo. 
Assim como o art. 121 § único do mesmo projeto que acrescentou o omisso assistido 
e abre portas para novas possibilidades de participação.

A figura do representante adequado não é a de parte, mas de legitimado 
a figurar como parte, que foi um mecanismo encontrado pelos italianos, 
inicialmente, para garantir a participação dos representados. Mas e os interesses 
de cada cidadão? Eles renunciam a sua participação em função da indicação do 
representante adequado eleito pela lei, desde que esta renúncia importe em efetivo 
debate de cada interesse representado.

A legitimação para agir no processo coletivo se torna um problema na medida 
em que “Os modelos de legitimação para agir que se seguiram, como veremos 
adiante, na verdade procuraram reduzir o fenômeno coletivo, difuso, a um sistema de 
representação no qual se reconheceria a ‘um’ ente ou a uma pessoa a qualidade para 
representar a vontade de todos.”28 No entanto, o que se percebe é que a legitimação 
para agir em representação só é prejudicial quando não representa adequadamente 
os interessados, em virtude da limitação da participação de todos. 

O processo coletivo não é só judicial, mas pautado em discussões, movimentos, 
audiências públicas, na oralidade técnica (ferramenta de participação e concretização 
de garantias processuais), importância observada também por José Anchieta da 
Silva ao verificar que “O momento de reinserir a oralidade no seu verdadeiro lugar 
com a sua real importância é este, quando se está a cuidar da elaboração de reforma 
do Código de Processo Civil.” 29

A fiscalização de quem está próximo ao fato deve ocorrer de maneira desejável, 
de maneira que quando se amplia a participação isso influi na coisa julgada.

A partir do próximo capítulo serão abordados aspectos de contribuição que o 
projeto do novo CPC apresentou ao processo coletivo (amicus curie), bem como 
outro que não concorreu de maneira vantajosa (incidente de demanda repetitiva). 

AlTERAçÕES A PARTIR Do PRoJETo Do 
noVo CóDIGo DE PRoCESSo CIVIl

AMPlIAção DA PARTICIPAção PoR MEIo DA 
EXTEnSão DAS ATRIBUIçÕES Do amiCus Curie.

A grande tendência reformista no mundo inteiro é fortalecer a fase preparatória do 
procedimento que por muito tempo foi negligenciada, pois sem ela não se gera prova 
consistente e nem decisão bem preparada que culmine com a diminuição dos recursos. 

28 MACIEL JÚNIOR. Teoria das ações coletivas: As ações coletivas como ações temáticas, p. 135
29 SILVA. O princípio da oralidade – Pela valorização do princípio da oralidade no Projeto de Novo Código de Processo Civil, p.309
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Pensando nisso, como esclarece Uadi Lammêgo Bulos, o amicus curie, também 
chamado amigos da corte, é um “instituto de matriz democrática, o amicus curiae 
confere legitimidade ao terceiro interessado para expor, aos juízes do tribunal, ponto 
de vista favorável a uma das partes”,30 acresce ao processo coletivo significativas 
contribuições em termos de produção de prova e preparação do provimento.

Sua primordial função é municiar o julgador com elementos relevantes para 
a decisão, “como instrumento pluralizador do debate”,31 neste aspecto verificamos 
a participação, ampla defesa, isonomia e o contraditório, caracterizando o devido 
processo constitucional.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno: 

...o amicus curiae, tem que ser entendido como um adequado representante 
destes interesses que existem, queiramos ou não, na sociedade e no Estado 
(‘fora do processo, portanto’), mas que serão afetados, em alguma medida, 
pela decisão tomada ‘dentro do processo’. [...]. A função do amicus curiae é a 
de levar, espontaneamente ou quando provocado pelo magistrado, elementos 
de fato e/ou de direito que de alguma forma relacionam-se intimamente com 
a matéria posta para julgamento. 32 

Note-se que a atribuição conferida ao amicus curiae somente surtiu relevância 
no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação das leis nº 9.868/99 e 
9.882/99, que regulamentaram as ações de controle concentrado no STF, momento 
que se considerou a possibilidade do relator receber informações de outros órgãos ou 
entidades nos casos em que considerasse conveniente, tendo em vista a relevância 
da matéria e a representatividade dos postulantes. 

A visibilidade do amicus curiae se tornou maior, principalmente em casos 
complexos e controversos decididos pelo STF como aborto de anencéfalos, união 
homoafetiva, pesquisas com células-tronco, decisões com significativa participação 
desta figura representativa.

No atual Código de Processo Civil, a previsão para a possibilidade de 
representação pelo amicus curiae, está no art. 482, §3º (admite a possibilidade de 
manifestação de outros órgãos ou entidades em casos em que o relator considere 
relevante a matéria ou em virtude da representatividade dos postulantes). 

Essa mesma previsão manteve-se no Projeto do Novo CPC (PL nº 8.046/2010) 
com algumas amplitudes como a admissão do amicus curiae também em processos 
de primeiro grau, em que o juiz, por decisão interlocutória, em casos de relevância 
da matéria, especificidade do tema ou repercussão social e representatividade 
adequada, poderá reconhecê-lo. 

30 BULOS. Curso de direito constitucional, p. 290. 
31 Esta expressão fora muito bem alcançada por Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia ao esclarecer sobre o papel do 

amicus curiae para a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa. (BAHIA. O crescimento do papel do amicus curiae no novo CPC: perspectivas sobre a jurisprudência atual do 
STF, p. 269)

32 BUENO. Quatro perguntas e quatro respostas sobre o amicus curiae , p. 133-135
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A contribuição realizada pelo Projeto do Novo CPC é louvável no que diz respeito 
às benfeitorias para o processo coletivo e individual com a figura do amicus curiae, 
pois percebe-se que o debate se torna enriquecido com representações adequadas e o 
devido processo constitucional efetivado de maneira lúcida e democrática. 

O intervencionismo adequado, mais do que onda reformista, caracteriza 
acesso à devida prestação jurisdicional, assim Eduardo Cambi e Kleber Ricardo 
Damasceno, entendem: 

Todos os meios capazes de se fazer efetiva a distribuição da justiça e todas as 
formas de promoção do acesso, surgidas nas últimas quatro décadas, devem 
ser consideradas. Assim, o interesse público, que justifica a intervenção do 
amigo da corte, de vê atender aos anseios de maior legitimidade das decisões 
judiciais, nas quais há um forte apelo social...33

Os mesmos autores, também classificam que a particularidade do processo 
coletivo, por se tratar de assuntos que atingem pluralidade dispersas de pessoas 
não identificáveis com resultados impactantes na sociedade, necessita de maior 
intervenção “Isto para permitir a consideração de maior número de pontos de 
vista relevantes para a solução de questões jurídicas socialmente relevantes.”34, 
justificando-se a atuação cada vez mais crescente dos “amigos da corte”.

SUPRESSão Do PRoCESSo ColETIVo E o 
InCIDEnTE DE DEMAnDA REPETITIVA

A incessante busca pelo ordenamento jurídico brasileiro em solucionar os 
equívocos e ausência legiferantes do processo coletivo origina diversos aparatos 
esparsos que suprimem a existência fática e real de um Código de Processo Coletivo 
único, exclusivo e próprio para este ramo do Direito que anseia por tratamento à 
medida de sua relevância.

O incidente de demanda repetitiva, já aprovado no texto Projetado para o novo 
Código de Processo Civil (PL. n. 8.046/2010), aprovado na comissão especial de 
Deputados, nos artigos 988 a 999, constitui propriamente uma supressão Processo 
Coletivo, uma vez que permite a sua substituição por medida conjuntiva de 
processos supostamente idênticos tendentes a gerar a multiplicação de processos, 
conforme observação de Rudinei Baumbach “o incidente terá cabimento sempre 
que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de 
processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança 
jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes.”

33 CAMBI; DAMASCENO. Amicus curiae e processo coletivo: uma proposta democrática, p. 26
34 CAMBI; DAMASCENO. Amicus curiae e processo coletivo: uma proposta democrática, p. 38
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O mesmo autor justifica a supressão ao processo coletivo ao alegar:

para evitar que se concretize a ameaça de litigiosidade em massa, o 
processamento do incidente rende uma decisão proferida em caráter objetivo, 
que deverá ser adotada, em princípio obrigatoriamente, nos casos idênticos 
sob tramitação e, pela lógica do instituto, também nos que venham a surgir.35 

Como bem explica Arruda Alvim, a chamada sociedade de massas, surgida em 
decorrência das alterações sociais “afetou também o direito processual civil, no âmbito 
do qual se idealizaram instrumentos destinados a mais efetiva e rapidamente resolver 
genuínas alavancas de processos de processos que vieram a ser instaurados.” 36

Entretanto, a solução das referidas “alavanques processuais” não podem ser 
tratados com desídia e é sabido que os critérios subjetivos adotados para os ditos 
“casos idênticos” não chegam a uma razoabilidade, pois a particularidade de cada 
demanda não permite a utilização dessa expressão ao simples devaneio de cada juiz 
ou legitimado para propor o incidente.

Não se pretende neste ensaio efetuar ferrenhas críticas ao instituto do incidente 
de demanda repetitiva, mas sim o seu uso sem qualquer conexão com o devido 
processo constitucional e suas bases principiológicas ou em ato de eliminação do 
processo coletivo.

Importante destacar a possibilidade de participação do amicus curiae no intuito 
de assegurar o contraditório, segundo percebe-se nas palavras de Luiz Henrique 
Volpe Camargo: 

... o resultado do incidente tem efeito vinculante. Para dar legitimidade a esse 
efeito, o projeto assegura, nas suas duas versões, o contraditório institucional, 
isto é, possibilidade de participação de amicus curiae e a oitiva do Ministério 
Público como fiscal da ordem jurídica...37 

Embora, com algumas restrições, o incidente de demanda repetitiva avançou 
nesse aspecto ao assegurar maior amplitude de participação.

ConClUSão

O artigo demonstrou que a partir da reforma constitucional de 1988, o 
Direito Processual brasileiro assumiu a função de reconstrução permanente de um 
Constitucionalismo Democrático, que apresenta como fundamento a concretização 
do Estado Democrático de Direito para o qual o processo coletivo necessita se 
adequar por meio do devido processo constitucional. 

35 BAUMBACH. Sobre a tutela de direitos coletivos no contexto brasileiro: reflexão à luz das reformas projetadas, p.258
36 ALVIM. Perspectivas de alterações do sistema coletivo de ações no Brasil, p.11
37 CAMARGO. O incidente de resolução de demandas repetitivas no Projeto de Novo CPC: a comparação entre a versão do 

Senado Federal e a da Câmara dos Deputados, p.300



313
O prOcessO cOletivO e a indispensável Obediência aO devidO 
prOcessO cOnstituciOnal: efetiva representatividade do sujeito coletivo

Nesse sentido evidenciou-se a necessidade de se reformular certos conceitos 
referentes ao processo coletivo no que pertine à sua conexão com o devido 
processo constitucional, bem como ampliar os seus mecanismos de participação 
que viabilizem a concretização do processo coletivo, por meio da representação 
adequada, amicus curie. 

Também, constatou-se que a legislação referente ao Processo Coletivo continua 
a passar por reformas, inclusive atuais com o Projeto do Novo CPC, e cada vez é 
latente a necessidade de sistematizar e organizar a legislação para que este instituto 
seja legitimamente aplicado em um espaço procedimental constitucionalizado. 
Ou seja, a utilização das normas que regem o processo individual se mostra 
especificamente insuficiente para matérias que afetam a coletividade. 

Concluiu-se que o discurso do processo constitucional, voltado para a 
estruturação coletiva, serve para desconstruir o poder solitário decisional.
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o vínculo entre concepção política de justiça e 
tolerância no pensamento de John Rawls

The link between the political conception of justice 
and tolerance in John Rawls’s thought

Marcello Ciotola1

__________________________________________________________________
 

RESUMo

O artigo aborda o vínculo entre a concepção política de justiça e a tolerância 
no pensamento de John Rawls. A partir da obra “Justice as Fairness: Political 
not Metaphysical”, a teoria da justiça como imparcialidade de Rawls passa a ser 
encarada como uma concepção política de justiça. Desta forma, preocupa-se Rawls 
em explicar, na primeira conferência de “O Liberalismo Político”, as características 
primordiais de uma concepção política de justiça, dentre as quais se destaca o fato 
de seu conteúdo ser expresso por intermédio de determinadas ideias fundamentais 
que estão implícitas na cultura política pública de uma sociedade democrática. Em 
função do exposto, Rawls sustenta que as ideias de concepção política de justiça e 
de consenso sobreposto de doutrinas abrangentes e razoáveis não apenas caminham 
juntas como são primordiais para o liberalismo político, uma vez que em uma 
sociedade democrática bem-ordenada não é possível – em virtude do pluralismo 
razoável que a caracteriza – estabelecer e manter a unidade e a estabilidade com base 
em uma doutrina abrangente razoável. Conclui-se, portanto, que há uma relação em 
Rawls entre o princípio da tolerância e a ideia de concepção política de justiça, que 
é precisamente o foco do consenso sobreposto. 

PAlAVRAS-CHAVE

 Rawls; doutrina compreensiva; concepção política de justiça; tolerância.

ABSTRACT

The article discusses the link between the political conception of justice and 
tolerance in John Rawls’s thought. Since the publishing of “Justice as Fairness: 
Political not Metaphysical”, Rawls’s theory of justice as fairness begins to be 

1	 Professor	de	Ética	no	programa	de	pós-graduação	em	Direito	da	Universidade	Estácio	de	Sá.	Professor	de	Filosofia	do	
Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 



316 Marcello Ciotola

seen as a political conception of justice. Thus, in the first conference of “Political 
Liberalism” Rawls is concerned to explain the primary characteristics of a political 
conception of justice, among which stands out the fact that its contents be expressed 
through certain fundamental ideas that are implicit in the public political culture in 
a democratic society. In light of the above, Rawls argues that the ideas of political 
conception of justice and overlapping consensus of reasonable comprehensive 
doctrines not only go together as they are essential for political liberalism, since in 
a well-ordered democratic society is not possible – under the reasonable pluralism 
that characterizes it - establish and maintain unity and stability based on a reasonable 
and comprehensive doctrine. Therefore, it is concluded that there is in Rawls a 
relationship between the principle of tolerance and the idea of   political conception 
of justice, which is precisely the focus of the overlapping consensus.

KEywoRDS 

Rawls; comprehensive doctrine; political conception of justice; tolerance.

No ano de 1985, John Rawls publica um de seus mais importantes artigos, 
intitulado “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” (“A teoria da justiça 
como equidade: uma teoria política, e não metafísica”, na tradução para a língua 
portuguesa constante da coletânea Justiça e Democracia, organizada por Catherine 
Audard e publicada originariamente na França, em 1993).2 Se, em A Theory of 
Justice (1971), a teoria da justiça como imparcialidade era vista – mesmo que 
apenas implicitamente – como uma teoria abrangente ou compreensiva (ou, ainda, 
metafísica) 3, a partir desse texto fundamental de meados dos anos oitenta ela deve 
passar a ser encarada como uma concepção política.4 

2 Ver RAWLS, John. Justice as Fairness: Political not Metaphysical. In: RAWLS, John, Collected Papers. Samuel Freeman (org.). 
Cambridge: Harvard University Press, 1999. pp. 388-414. Para a tradução em língua portuguesa, consultar RAWLS, John. 
Justiça e Democracia. Catherine Audard (org.). Tradução de Irene Paternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000. pp. 201-41.

3 Neste sentido Paul Ricoeur leciona: “A teoria da justiça de 1971 era, sem o declarar explicitamente, uma teoria englobante. A 
este título, entrava em competição com concepções da mesma amplitude, tais como o utilitarismo de Mill e o transcendentalismo 
kantiano, cuja pretensão era a de cobrir a totalidade das interações humanas e das instituições que as enquadram.” RICOEUR, 
Paul. O Justo ou a Essência da Justiça. Tradução de Vasco Casimiro. Lisboa: Instituto Piaget, s.d.. p. 97. 

4 Ver RAWLS, John. Justiça e Democracia. Op. cit.. pp. 201 e 202. Na Introdução que precede as oito conferências de O 
Liberalismo Político, Rawls acentua que em A Theory of Justice “uma doutrina moral da justiça de alcance geral não se 
distingue	de	uma	concepção	estritamente	política	de	justiça.	O	contraste	entre	doutrinas	filosóficas	e	morais	abrangentes	
e	concepções	limitadas	ao	domínio	do	político	não	é	de	grande	relevância.	No	entanto,	essas	distinções	e	ideias	afins	são	
fundamentais nas conferências aqui apresentadas”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Tradução de Dinah de Abreu 
Azevedo. São Paulo: Ática, 2000. p. 23. Convém assinalar que Rawls utiliza o termo “político” em dois sentidos, de modo que 
o referido termo pode ser contraposto, conforme o caso, às noções de “metafísico” (leia-se: abrangente ou compreensivo) e 
de	“verdadeiro”.	É	o	que	leciona	Gisele	Cittadino:	“Ao	discutir	os	níveis	de	justificação	[justificação	pro	tanto,	justificação	plena	
e	justificação	política]	da	concepção	política	de	justiça,	Rawls	explicita	mais	claramente	o	segundo	sentido	que	atribui	ao	
termo ‘político’. A expressão político é inicialmente empregada por oposição à ‘metafísico’, e o objetivo de Rawls é atribuir ao 
primeiro termo um sentido de independência e neutralidade em relação às visões acerca da vida digna. O segundo sentido 
do	termo	‘político’	agora	claramente	se	opõe	à	questão	da	‘verdade’	e	se	identifica	com	a	ideia	de	‘razoável’.	Em	outras	
palavras, o predicado ‘verdadeiro’ está exclusivamente associado às concepções individuais acerca do bem, enquanto que a 
concepção ‘política’ de justiça não impõe qualquer exigência de ‘verdade’, ainda que, pela sua qualidade de ‘razoável’, possa 
se integrar, como uma parte coerente, às diferentes visões individuais sobre a vida digna”. CITTADINO, Gisele. Pluralismo, 
Direito e Justiça Distribuitiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 102.
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Catherine Audard esclarece que as doutrinas e concepções abrangentes ou 
compreensivas são doutrinas pessoais – de cunho filosófico, moral ou religioso – 
que abarcam, de modo mais ou menos sistemático e completo, os diversos aspectos 
da existência humana, indo além, portanto, das questões meramente políticas. 5 
Em contrapartida, uma concepção política da justiça (da qual a teoria rawlsiana 
é um exemplo), escreve Catherine Audard, é uma concepção que – objetivando 
respeitar as liberdades individuais e sem cair no relativismo e no ceticismo – não 
admite privilegiar uma visão particular do bem a fim de deduzir, a partir dessa 
visão, princípios coletivos de justiça.6 Em uma entrevista para o periódico liberal 
católico Commonweal, o próprio Rawls diferencia uma doutrina compreensiva de 
uma concepção política nos seguintes termos:

 
A comprehensive doctrine, either religious or secular, aspires to cover all of 
life. I mean, if it’s a religious doctrine, it talks about our relation to God and 
the universe; it has an ordering of all the virtues, not only political virtues 
but moral virtues as well, including the virtues of private life, and the rest. 
Now we may feel philosophically that it doesn’t really cover everything, but 
it aims to cover everything, and a secular doctrine does also. But a political 
conception, as I use the term, has a narrower range: it just applies to the 
basic structure of a society, its institutions, constitucional essencials, matters 
of basic justice and property, and so on. It covers the right to vote, the political 
virtues and the good of political life, but it doesn’t intend to cover anything 
else. I try to show how a political conception can be seen as self-standing, as 
being able to fit, as a part, into many different comprehensive doctrines.7

Na primeira conferência de O Liberalismo Político, John Rawls examina as 
três características primordiais de uma concepção política de justiça, não sem antes 
ressaltar que todas elas se fazem presentes na teoria da justiça como imparcialidade.8 
A primeira característica refere-se ao objeto sobre o qual a concepção política 
incide. Rawls entende que a concepção política é uma concepção moral elaborada 
para um tipo específico de objeto, no caso, para instituições políticas, sociais e 
econômicas. A concepção política, portanto, se aplica à estrutura básica de uma 
sociedade democrática. É necessário ainda considerar, acrescenta Rawls, que 
a estrutura básica é aquela de uma sociedade fechada, isto é, autossuficiente e 

5 Cf. AUDARD, Catherine. Glossário. In: RAWLS, John. Justiça e Democracia. Op. cit.. p. 376. 
6 Cf. Cf. AUDARD, Catherine. Glossário. In: RAWLS, John, Justiça e Democracia. Op. cit.. p. 374.
7 RAWLS, John. Commonweal Interview with John Rawls. In: RAWLS, John, Collected Papers. Op. cit.. p. 617. Theresa 

Calvet de Magalhães chama a atenção para a distinção que Rawls estabelece entre os termos doutrina e concepção. O 
primeiro, assinala a autora, refere-se a visões ou pontos de vista abrangentes ou compreensivos, enquanto o segundo é 
utilizado para fazer referência a uma concepção política e suas partes componentes, como, por exemplo, a concepção de 
pessoa como cidadão livre e igual. Theresa Calvet de Magalhães acrescenta ainda que o termo ideia “é usado por Rawls, 
em Political Liberalism, como um termo geral e pode referir-se tanto a concepção, neste sentido restrito, como a doutrina, 
dependendo do contexto”. MAGALHÃES, Theresa Calvet de. A Ideia de Liberalismo Político em J. Rawls. In: OLIVEIRA, 
Manfredo; AGUIAR, Alves Odílio e SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva, Filosofia Política Contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2003. p. 253 (nota 4).

8 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 53. Para um exame detalhado das mencionadas características, ver 
pp. 53-8.
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desprovida de relações com outras sociedades. Uma sociedade na qual, em suma, 
seus membros entram apenas por meio do nascimento e saem unicamente em 
decorrência da morte.9

Em segundo lugar, uma concepção política de justiça se caracteriza por se 
apresentar como uma visão autossustentada. Sua aceitação, escreve Rawls, não 
pressupõe a aceitação de uma doutrina abrangente específica visto que uma concepção 
política, com seus princípios definidores de valores políticos, se apresenta como 
uma concepção razoável aplicável exclusivamente à estrutura básica. A concepção 
política pode ser visualizada, prossegue Rawls, como um módulo que se encaixa 
em várias doutrinas compreensivas razoáveis existentes na sociedade, podendo 
conquistar o seu apoio. Uma concepção política de justiça, finaliza Rawls, difere da 
maioria das doutrinas morais uma vez que estas são frequentemente consideradas 
como visões gerais e abrangentes, a exemplo do utilitarismo, que permite a aplicação 
do princípio de utilidade a todo o tipo de objeto. 10

A terceira característica de uma concepção política de justiça, assevera Rawls, 
reside no fato de seu conteúdo ser expressado por intermédio de determinadas ideias 
fundamentais que estão implícitas na cultura política pública de uma sociedade 
democrática. A justiça como imparcialidade, continua o autor, parte de certa 
tradição política e adota como ideia fundamental a de sociedade como um sistema 
justo de cooperação ao longo do tempo, entre uma geração e a seguinte. A esta ideia 
organizadora central somam-se duas outras, igualmente fundamentais, que são a 
ideia dos cidadãos como pessoas livres e iguais e a ideia de que uma sociedade 
bem-ordenada é uma sociedade efetivamente regulada por uma concepção política 
de justiça. Devemos supor ainda, finaliza Rawls, que essas ideias essenciais podem 
ser organizadas em uma concepção política de justiça apta a conquistar o apoio de 
um consenso sobreposto.11

9 Cf. John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 53 e 54 e RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação. Erin 
Kelly (org). Tradução de Cláudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 37. Que uma sociedade seja fechada, 
admite	Rawls,	“é	uma	abstração	considerável,	que	se	justifica	apenas	porque	nos	possibilita	concentrarmo-nos	em	certas	
questões importantes, livres de detalhes que possam nos distrair. Em algum momento, uma concepção política de justiça 
deve tratar das relações justas entre os povos, ou dos direitos das gentes, como as chamarei. Nestas conferências, não 
discuto como se deve elaborar um direito das gentes, tomando como ponto de partida a justiça como equidade, tal como 
ela se aplica a sociedades fechadas”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 54.

10 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit. pp. 54 e 55 e RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma 
Reformulação. Op. cit.. p. 37. Para Rawls, como se pode perceber, a “distinção entre uma concepção política de justiça 
e outras concepções morais é uma questão de alcance, isto é, tem a ver com o leque de objetos a que uma concepção 
se aplica e com o conteúdo que um leque mais amplo requer. Uma concepção moral é geral quando se aplica a um 
amplo leque de objetos e, em sua extrema amplitude, a todos os objetos, universalmente. É abrangente quando trata 
de concepções sobre o que tem valor na vida humana, ideais de caráter pessoal, de amizade, de relações familiares 
e associativas, assim como muitas outras coisas que devem orientar nossa conduta e, em sua extrema amplitude, 
nossa vida como um todo. Uma concepção é inteiramente abrangente quando compreende todos os valores e 
virtudes reconhecidos dentro de um sistema articulado de forma precisa; apenas parcialmente abrangente, por sua 
vez, é a concepção que compreende uma série, mas nem de longe todos os valores e virtudes não-políticos, exibindo 
articulação	mais	frouxa.	Muitas	doutrinas	religiosas	e	filosóficas	aspiram	tanto	à	generalidade	quanto	à	abrangência”.	
RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 55.

11 RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 56 e 57. Outras ideias fundamentais adotadas pela justiça como 
imparcialidade são as da estrutura básica e da posição original. Não fazendo parte do rol das ideias familiares ao senso 
comum	educado,	são	introduzidas	a	fim	de	apresentar	a	justiça	como	imparcialidade	de	um	modo	claro	e	unificado.	Ver	
RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 57 (nota 16).
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A teoria da justiça como imparcialidade, como fora dito, é uma concepção 
política e não uma doutrina abrangente (ou compreensiva), o que equivale a dizer 
que se trata de uma forma de liberalismo político e não de liberalismo abrangente. 

Fernando Vallespín observa que John Rawls não apenas qualifica a sua teoria 
de “liberalismo político”, como também acredita ser o fundador desta variedade 
teórica, embora reconheça que os traços básicos da mesma estejam presentes na obra 
de Charles Larmore, nos últimos trabalhos de Judith Shklar e ainda, com algumas 
nuanças, em Bruce Ackerman. No entendimento de Rawls, acrescenta Vallespín, a 
neutralidade a respeito das distintas concepções do bem é a característica essencial de 
uma concepção política da justiça, pois é somente com base nessa neutralidade que 
se torna possível organizar uma convivência política justa e estável entre cidadãos 
que se encontram profundamente divididos por doutrinas (morais, religiosas e 
filosóficas) ao mesmo tempo razoáveis e incompatíveis.12

De acordo com John Rawls, o liberalismo político enfrenta duas questões 
fundamentais. A primeira delas consiste em saber qual é a concepção de justiça mais 
adequada para estabelecer os termos justos de cooperação social entre cidadãos livres 
e iguais. A segunda, por sua vez, indaga quais são os fundamentos da tolerância, 
levando-se em conta o fato do pluralismo razoável (entendido como o resultado 
inevitável das faculdades da razão humana que atuam no quadro de instituições 
livres e duradouras). Essas questões podem ser reunidas em uma só, o que nos levaria 
a perguntar como é possível existir, de maneira duradoura, uma sociedade justa e 
estável de cidadãos livres e iguais que permanecem profundamente divididos por 
doutrinas razoáveis, sejam elas de caráter religioso, filosófico ou moral.13 Conforme 
escreve Rawls, o problema do liberalismo político, em síntese, consiste em elaborar 
uma concepção de justiça política para um regime constitucional democrático que 
possa ser endossada pela pluralidade das doutrinas razoáveis.14

O liberalismo político, tal como proposto por Rawls, evidentemente não se 
confunde com o liberalismo abrangente, tal como encontrado, por exemplo, em 
Kant ou em Mill. O primeiro, ao contrário do segundo, não adota uma posição 
geral acerca das questões básicas da epistemologia moral e da psicologia moral (O 
conhecimento de como devemos agir é dado apenas a uns poucos indivíduos, como, 
por exemplo, aos membros do clero, ou é acessível a todas as pessoas razoáveis 
e conscientes? A ordem moral deriva de uma fonte externa ou surge da própria 
natureza humana, combinada com as exigências de nossa vida em sociedade? 
Devemos ser forçados ou persuadidos a cumprir nossos deveres em decorrência de 
uma motivação externa ou, inversamente, encontramos em nossa própria natureza 

12 Cf. VALLESPÍN, Fernando. Introducción. Una Disputa de Familia: el Debate Rawls – Habermas. In: HABERMAS, Jürgen 
e RAWLS, John, Debate sobre el Liberalismo Político. Tradução de Gerard Vilar Roca. Barcelona: Paidós, 1998. p. 17.

13 RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 91. Rawls acrescenta que as conferências que integram O Liberalismo 
Político “apresentam os detalhes da resposta da seguinte maneira: a estrutura básica de uma tal sociedade é 
efetivamente regulada por uma concepção política de justiça, a qual é objeto de um consenso sobreposto pelo menos no 
tocante às doutrinas abrangentes e razoáveis professadas por seus cidadãos. Isso possibilita que a concepção política 
compartilhada sirva de base à razão pública nos debates sobre questões políticas, quando fundamentos constitucionais 
e problemas de justiça básica estiverem em jogo”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 91.

14 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 26.
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motivos suficientes que nos levam a agir da forma correta, sem a necessidade de 
ameaças e induzimentos externos?), deixando que sejam respondidas à sua maneira 
por cada uma das doutrinas compreensivas.15

As ideias de uma concepção política de justiça e de um consenso sobreposto 
de doutrinas abrangentes e razoáveis não apenas caminham juntas como são 
primordiais para o liberalismo político.16 De acordo com o raciocínio desenvolvido 
por John Rawls, em uma sociedade democrática bem-ordenada não é possível – em 
virtude do pluralismo razoável 17 que a caracteriza – estabelecer e manter a unidade 
e a estabilidade com base em uma doutrina abrangente razoável.18 Sendo assim, 
o que possibilita a unidade e a estabilidade de uma sociedade bem-ordenada é um 
consenso sobreposto entre doutrinas abrangentes razoáveis, que tem por foco ou 
objeto a concepção política de justiça. Por meio do consenso sobreposto, acrescenta 
o autor, as diversas doutrinas abrangentes razoáveis endossam – cada uma delas a 
partir de seu próprio ponto de vista – a concepção política de justiça.19 Do exposto 

15 Ver RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 34 e 35. Contudo, assinala Rawls, “no que diz respeito a uma 
concepção política de justiça num regime democrático constitucional, o liberalismo político defende categoricamente 
a segunda alternativa em cada uma das questões propostas. Nesse caso fundamental, defender essas alternativas 
faz	parte	do	construtivismo	político.	Os	problemas	gerais	de	filosofia	moral	não	são	da	alçada	do	 liberalismo	político,	
exceto quando afetam a maneira pela qual a cultura de base e suas doutrinas abrangentes tendem a apoiar um regime 
constitucional”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 35.

16 Nesse sentido, ver RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 179. As doutrinas abrangentes razoáveis (doutrinas 
compreensivas razoáveis), nos ensina Rawls, possuem três características essenciais. Em primeiro lugar, uma doutrina 
razoável é um exercício da razão teórica visto que abarca, de um modo mais ou menos consistente e coerente, os principais 
aspectos	religiosos,	filosóficos	e	morais	da	vida	humana.	Além	disso,	organiza	e	caracteriza	valores	conhecidos,	de	forma	
a que se mostrem compatíveis uns com os outros e expressem uma concepção de mundo inteligível. Em segundo lugar, 
continua o autor, uma doutrina abrangente razoável também é um exercício de razão prática na medida em que seleciona os 
valores	mais	importantes	e	indica	como	devem	ser	ponderados	quando	entram	em	conflito.	Por	fim,	uma	doutrina	abrangente	
e razoável normalmente faz parte ou deriva de uma tradição de pensamento e de doutrina. Sendo assim, embora não 
seja	necessariamente	fixa	e	imutável,	tende	a	evoluir	lentamente,	em	decorrência	do	que	considera,	a	partir	de	seu	ponto	
de vista, constituir uma boa razão para tal evolução. Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 103. Rawls em 
seguida	esclarece	o	motivo	que	o	levou	a	definir	as	doutrinas	compreensivas	razoáveis	desse	modo	deliberadamente	vago:	
“Evitamos excluir doutrinas como não razoáveis, a não ser que tenhamos razões sólidas para tanto, fundadas em aspectos 
claros	do	razoável	propriamente	dito.	Caso	contrário,	nossa	definição	corre	o	risco	de	ser	arbitrária	e	exclusiva.	O	liberalismo	
político	 considera	 razoáveis	muitas	 das	 doutrinas	 conhecidas	 e	 tradicionais	 –	 religiosas,	 filosóficas	 e	morais	 -,	mesmo	
quando não as levamos seriamente em conta em termos pessoais, por pensarmos que dão peso excessivo a alguns valores 
e não reconhecem a importância de outros. Mas o liberalismo político não precisa de um critério mais rigoroso para seus 
propósitos”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 103.

17 Rawls vê o fato do pluralismo razoável como um traço permanente de uma sociedade democrática, isto é, a “diversidade 
de	doutrinas	religiosas,	filosóficas	e	morais	existentes	em	sociedades	democráticas	modernas	não	é	uma	mera	condição	
histórica que logo passará; é um aspecto permanente da cultura pública de uma democracia. Nas condições políticas e 
sociais garantidas pelos direitos e liberdades básicos de instituições livres, pode surgir e perdurar uma grande diversidade de 
doutrinas	abrangentes	conflitantes	e	irreconciliáveis,	mas	razoáveis,	caso	não	existissem.	É	esse	fato	das	sociedades	livres	
que denomino fato do pluralismo razoável”. RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação. Op. cit..p. 47.

18 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 179. Referindo-se ao que denomina de fato da opressão, Rawls 
observa que a adesão continuada da sociedade a uma mesma e única doutrina abrangente só pode ser mantida através 
do	 uso	 opressivo	 do	 poder	 estatal	 (com	 seus	 crimes	 oficiais	 e	 brutalidades	 inevitáveis,	 seguidos	 pela	 corrupção	 da	
religião,	da	filosofia	e	da	ciência).	De	acordo	com	essa	 lógica,	se	pensarmos	na	sociedade	medieval,	 razoavelmente	
unificada	em	 torno	da	afirmação	da	 fé	 católica,	 vamos	perceber	que	a	 Inquisição	não	 foi	 um	acidente,	mas	sim	um	
mecanismo necessário para suprimir a heresia e preservar a crença religiosa comum. O mesmo raciocínio se aplica 
em	relação	a	qualquer	doutrina	filosófica	e	moral	abrangente,	incluindo	as	de	caráter	secular.	Assim,	por	exemplo,	uma	
sociedade	que	se	pretendesse	unificada	em	torno	de	alguma	forma	de	utilitarismo,	ou	então,	digamos,	do	 liberalismo	
abrangente kantiano, não poderia prescindir, para manter a unidade, das sanções opressivas oriundas do poder do 
Estado. Cf. RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação . Op. cit. pp. 47 e 48. 

19 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 87-8 e 179-80. Ver também NEDEL, José. A Teoria Ético-Política 
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se conclui que, em uma sociedade bem-ordenada, os cidadãos sustentam duas 
visões intimamente relacionadas, porém, distintas. Uma delas, explica Rawls, é a 
concepção política de justiça, que todos ratificam. A outra visão é a fornecida por 
uma determinada doutrina abrangente, dentre as diversas existentes na sociedade. 20 
Em um importante parágrafo, no qual analisa a ideia básica subjacente ao conceito 
de consenso sobreposto, Fernando Vallespín leciona:

Que ninguna concepción del bien sea susceptible de provocar un acuerdo 
generalizado, y que cualquiera de ellas pueda ser razonablemente rechazada, 
nos ubica ante una doble tesitura: en primer lugar, hemos de buscar las 
bases del acuerdo «más allá» de las distintas concepciones del bien; pero, 
en segundo lugar, sólo podemos hacerlo, por así decir, «desde dentro» de 
ellas mismas, ya que nadie estaría dispuesto a renunciar a su propia teoría 
moral comprehensiva, a lo que da sustento a sus convicciones. Bajo estas 
circunstancias, fundar una teoría que «se presenta a sí misma como una 
concepción de la justicia que puede ser compartida por los ciudadanos 
como un fundamento para un acuerdo político razonado, informado y 
querido» sólo puede conseguirse buscando un punto de equilibrio entre los 
requerimientos de la generalidad – aquello que todos estarían dispuestos a 
aceptar – y las exigencias de cada concepción del bien. Y ello impone una 
serie de limitaciones, tanto a la concepción pública de la justicia como a las 
distintas teorías comprehensivas. A la primera, en tanto que necesariamente 
debe acotar el enfoque y objeto sobre el que se aplica – la estructura básica 
de la sociedad -; y a las segundas, en tanto que ninguna de ellas puede ver 
reflejada la totalidad de sus valores o principios en dicha concepción pública. 
Basta con que todas obtengan cuanto «razonablemente» pueden desear o, por 
ponerlo en los términos de Scanlon, que la concepción pública no pueda ser 
rechazada razonablemente desde cada concepción del bien. Ésta es la idea 
básica que subyace al concepto de consenso por superposición u overlapping 
consensus, que sería el acuerdo sobre las concepciones políticas centrales al 
que acceden personas que se adscriben a doctrinas o concepciones del bien 
distintas e incluso opuestas; el acuerdo sobre el que todas pueden converger, 
que Rawls identifica después a los principios de la justicia que serían elegidos 
en su posición original, ya dentro de la argumentación contrafáctica. 21

Na quarta conferência de O Liberalismo Político, John Rawls examina, 
procurando refutá-las, quatro possíveis objeções à ideia de uma unidade social 
construída em torno de um consenso sobreposto baseado em uma concepção 
política de justiça.22 De acordo com a primeira objeção, o consenso sobreposto seria 

de John Rawls: Uma Tentativa de Integração de Liberdade e Igualdade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. pp. 52 e 53. 
Rawls	define	o	consenso	sobreposto	(consenso	por	justaposição)	como	sendo	“um	consenso	no	qual	uma	diversidade	
de doutrinas contraditórias aprova uma mesma concepção política, no caso a teoria da justiça como equidade”. RAWLS, 
John. Justiça e Democracia. Op. cit.. p. 355. Para o exame de um caso – tipo de consenso sobreposto, ver p. 354.

20 Cf. RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação. Op. cit.. pp. 45 e 46. 
21 VALLESPÍN, Fernando. Introducción. Una Disputa de Familia: el Debate Rawls – Habermas. Op. cit.. p. 18.
22 Para uma análise detalhada das quatro objeções, assim como das respostas endereçadas a cada uma delas, ver RAWLS, 

John. O Liberalismo Político. Op. cit. pp. 191 a 216 e RAWLS, John. Justiça e Democracia. Op. cit.. pp. 260 e segs. Ver 
também RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação. Op. cit.. pp. 274 a 278.
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um simples modus vivendi.23 Rawls assinala, respondendo a tal objeção, que um 
consenso sobreposto possui três aspectos essenciais (objeto moral, razões morais e 
estabilidade) que o tornam muito diferente de um modus vivendi. Primeiramente, 
o objeto ou foco do consenso (a concepção política de justiça) é em si mesmo 
uma concepção moral; em segundo lugar, esse objeto é endossado por razões de 
ordem moral; e, por fim, o consenso sobreposto é dotado de estabilidade visto que a 
concepção política de justiça continua sendo apoiada mesmo que ocorram mudanças 
na distribuição do poder político em meio às doutrinas que a sustentam.24

A segunda objeção, descreve Rawls, consiste em afirmar que, na medida em 
que evita as doutrinas gerais e abrangentes, a ideia de um consenso sobreposto 
implica indiferença ou ceticismo no que concerne a saber se uma concepção política 
de justiça pode ser verdadeira (ao invés de razoável, no sentido construtivista). Em 
resposta, Rawls assinala que uma concepção política de justiça, além de não conflitar 
com a verdade, não é cética ou indiferente em relação a ela. Uma concepção política 
de justiça procura, sempre que possível, se abster da tarefa de defender ou de negar 
qualquer ponto de vista religioso, filosófico ou moral compreensivo e, neste sentido, 
não precisa ser mais indiferente à verdade filosófica e moral, por exemplo, do que o 
princípio da tolerância precisa ser em relação à verdade religiosa.25

A terceira objeção sustenta que uma concepção política realista e viável deve 
ter um caráter geral e compreensivo já que, do contrário, não será capaz de resolver 
os muitos conflitos de justiça que aparecem na vida pública. Sendo assim, elaborar 
uma concepção política de justiça direcionada para a estrutura básica, excluindo toda 
e qualquer doutrina compreensiva, revela-se totalmente inútil. Rawls assegura, no 
entanto, que uma concepção política não precisa ser abrangente, argumentando que, 
se os conflitos implícitos no fato do pluralismo razoável, por um lado, obrigam a 
filosofia política a apresentar concepções de justiça abstratas, esses mesmos conflitos, 
por outro lado, não permitem que tais concepções sejam gerais e abrangentes.26

23 No que concerne a esse conceito, Rawls escreve: “A expressão modus vivendi é usada, frequentemente, para caracterizar 
um	tratado	entre	dois	Estados	cujos	objetivos	e	interesses	nacionais	conduzem	ao	conflito.	Ao	negociar	um	tratado,	seria	
sensato e prudente para cada Estado garantir que o acordo proposto represente um ponto de equilíbrio, isto é, que os termos 
e condições do tratado sejam formulados de tal maneira que seja de conhecimento público não ser vantajoso a nenhum 
dos dois violá-lo. O tratado poderá então ser assinado, porque cada um considerará ser de interesse nacional fazê-lo, o que 
inclui o interesse de cada um em manter a reputação de um Estado que respeita tratados. Mas, em geral, ambos os Estados 
estão interessados em tentar realizar seus objetivos a expensas do outro e, se as condições mudarem, é o que farão. Esse 
pano de fundo esclarece a forma pela qual um tratado desses é apenas um modus vivendi. Um pano de fundo semelhante 
se faz presente quando pensamos no consenso social baseado nos interesses pessoais ou de grupos, ou no resultado da 
negociação política: a unidade social é apenas aparente, assim como contingente é sua estabilidade, contanto que não 
perturbem a feliz convergência de interesses”. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 193.

24 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 193 e 194 e RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma 
Reformulação. Op. cit.. pp. 277 e 278.

25 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 196 e 197. 
26 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. pp. 200 e 211 e RAWLS, John. Justiça e Democracia. Op. cit.. p. 272. 

Rawls esclarece que existe uma distinção entre os pontos de vista abstratos e os pontos de vista gerais e compreensivos 
(gerais e abrangentes): “Quando a justiça como equidade parte da ideia fundamental de sociedade enquanto um sistema 
equitativo de cooperação e passa a elaborar essa ideia, pode-se dizer que a concepção resultante de justiça política 
é abstrata. É abstrata da mesma forma que o são a concepção de um mercado perfeitamente competitivo, ou de um 
equilíbrio	econômico	geral:	 isto	é,	ela	seleciona	certos	aspectos	como	especialmente	significativos	da	perspectiva	da	
justiça política e ignora outros. Mas que a concepção resultante seja geral e abrangente (...) é uma outra questão”. 
RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 201 (nota 20).



323
O vínculO entre cOncepçãO pOlítica de justiça e 
tOlerância nO pensamentO de jOhn rawls

Finalmente, a quarta objeção levantada contra a ideia de uma unidade social 
baseada em um consenso acerca da concepção política de justiça consiste em afirmar 
que o consenso sobreposto representa uma utopia uma vez que não existem forças 
políticas, sociais ou psicológicas suficientes para criá-lo (na hipótese de ele ainda 
não existir) ou para torná-lo estável (nas situações em que já existe). Entretanto, na 
medida em que admite a real possibilidade de uma adesão inicial a uma concepção 
liberal de justiça como simples modus vivendi se transformar, com o tempo, em 
um consenso sobreposto estável, Rawls afirma sua convicção de que a ideia de tal 
consenso não é utópica.27

José Nedel chama a atenção para o fato de que “um princípio de tolerância 
faz parte da concepção política da justiça, que é precisamente o foco do consenso 
sobreposto”.28 Luiz Paulo Rouanet, por sua vez, afirma que a noção de tolerância é 
o cerne da teoria de Rawls. Trata-se de uma tolerância, escreve Rouanet, direcionada 
à pluralidade de concepções do bem, de modo a englobar concepções políticas, 
filosóficas e religiosas rivais.29 Em “Justice as Fairness: Political, not Metaphysical”, 
John Ralws sustenta que a concepção pública da justiça, no âmbito de um regime 
democrático, não deve depender de doutrinas religiosas ou filosóficas submetidas a 
controvérsias. Nesse sentido, prossegue o autor, é necessário aplicar o princípio de 
tolerância à filosofia, para que a concepção pública de justiça que se pretende elaborar 
seja política ao invés de compreensiva.30 Na primeira conferência de Political 
Liberalism, dedicada à formulação de algumas ideias fundamentais, Rawls revela 
como o liberalismo político aplica o princípio de tolerância à própria filosofia:

O objetivo da justiça como equidade é [...] prático: apresenta-se como uma 
concepção da justiça que pode ser compartilhada pelos cidadãos como a base 
de um acordo político racional, bem – informado e voluntário. Expressa a 
razão política compartilhada e pública de uma sociedade. Mas, para se chegar 
a uma razão compartilhada, a concepção de justiça deve ser, tanto quanto 
possível, independente das doutrinas filosóficas e religiosas conflitantes e 
opostas que os cidadãos professam. Ao formular tal concepção, o liberalismo 
político aplica o princípio da tolerância à filosofia. As doutrinas religiosas, 
que em séculos anteriores formavam a base reconhecida da sociedade, 
foram aos poucos cedendo lugar a princípios constitucionais de governo que 
todos os cidadãos, qualquer que seja sua visão religiosa, podem endossar. 
Doutrinas filosóficas e morais abrangentes tampouco podem ser endossadas 
pelos cidadãos em geral, e já não podem mais, se é que puderam algum dia, 
constituir-se na base reconhecida da sociedade.31

27 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 205 e RAWLS, John. Justiça como Equidade. Uma Reformulação. 
Op. cit.. pp. 278 e 279. Reconhecendo a complexidade dessa questão, Rawls confessa ter apenas delineado uma maneira 
de criar um consenso sobreposto e assegurar sua estabilidade, ou seja, o que fez foi somente esboçar “a forma pela qual 
uma aquiescência inicial a uma concepção liberal de justiça enquanto simples modus vivendi poderia mudar com o passar 
do tempo, transformando-se primeiro num consenso constitucional e depois num consenso sobreposto”. RAWLS, John. 
O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 215.

28 NEDEL, José. A Teoria Ético-Política de John Rawls: Uma Tentativa de Integração de Liberdade e Igualdade. Op. cit. p. 53.
29 Cf. ROUANET, Luiz Paulo. Rawls e o Enigma da Justiça. São Paulo: Unimarco, 2002. pp. 20, 22 e 23.
30 Cf. RAWLS, John. Justiça e Democracia. Op. cit.. p. 202.
31 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 52. 



324 Marcello Ciotola

Ainda em Political Liberalism, agora em sua quarta conferência, Rawls afirma 
que a teoria da justiça como imparcialidade, ao possibilitar um consenso sobreposto, 
completa e amplia o movimento intelectual que – iniciado há três séculos, a partir 
da gradual aceitação do princípio da tolerância – nos conduziu ao Estado laico e 
à igual liberdade de consciência. Aplicar os princípios da tolerância em relação 
à própria filosofia, acrescenta Rawls, implica deixar que os próprios cidadãos, de 
acordo com os pontos de vista que livremente professam, resolvam as questões 
relativas à religião, à filosofia e à moral.32

32 Cf. RAWLS, John. O Liberalismo Político. Op. cit.. p. 200. John Rawls não aborda o tema da tolerância de uma forma 
sistemática. As referências ao tema em sua obra encontram-se dispersas, não se restringindo de maneira alguma ao artigo 
de 1985 e ao livro de 1993 (de acordo com as publicações originais em inglês) acima mencionados. Consequentemente, 
uma vez pontualmente examinado o vínculo entre concepção política de justiça e tolerância, gostaríamos de fazer uma 
breve menção a Uma Teoria da Justiça e a O Direito dos Povos. No livro de 1971 – no qual, cabe lembrar, a justiça como 
imparcialidade não é apresentada como uma concepção política, mas sim como uma doutrina abrangente – Rawls dedica 
dois parágrafos (duas seções) ao problema da tolerância. No parágrafo trinta e quatro (A tolerância e o interesse comum), 
o autor aborda a possível limitação da liberdade de consciência em função do interesse comum na ordem pública e 
na	segurança	(na	ótica	rawlsiana,	sempre	é	bom	frisar,	a	limitação	da	liberdade	só	se	justifica	nas	situações	em	que	é	
necessária para garantir a própria liberdade). Uma vez que a liberdade religiosa e moral decorre do princípio da igual 
liberdade, escreve Rawls, não se pode pensar a origem da tolerância em termos de necessidades práticas ou de razões 
de Estado. Cf. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita Esteves. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. pp. 175 a 178. No parágrafo trinta e cinco de Uma Teoria da Justiça (A tolerância para com os intolerantes), 
Rawls discute um problema que está diretamente relacionado com a estabilidade de uma sociedade bem-ordenada 
governada pelos dois princípios de justiça, qual seja, o problema da tolerância para com os intolerantes. Importa 
saber,	portanto,	se	a	justiça	exige	que	os	intolerantes	sejam	tolerados	e,	em	caso	de	uma	resposta	afirmativa,	sob	que	
condições. A conclusão de Rawls é a seguinte: “embora uma seita intolerante não tenha por si mesma legitimidade para 
protestar contra a intolerância, a sua liberdade deve ser limitada apenas quando os que praticam a tolerância, sincera e 
fundamentadamente, acreditam que a sua própria segurança e a dos que defendem a liberdade estão em perigo. Quem 
pratica a tolerância deve sobrepor-se ao intolerante apenas neste caso”. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Op. 
cit.. p. 181. Ver também pp. 178 a 180. Em O Direito dos Povos, o tema da tolerância também se faz presente. Nessa 
obra – cujo objetivo é estender a ideia de contrato social para a Sociedade dos Povos, revelando os princípios gerais 
que devem ser aceitos, tanto pelas sociedades liberais como pelas não-liberais, porém, decentes, para regulamentar 
seu comportamento diante de outras sociedades – Rawls enumera cinco tipos de sociedades nacionais: (a) povos 
liberais razoáveis, (b) povos decentes, (c) Estados fora da lei, (d) sociedades sob o ônus de condições desfavoráveis 
e (e) absolutismos benevolentes, cabendo acrescentar que os povos liberais e os povos decentes se enquadram no 
rol do que denomina de povos bem-ordenados. No parágrafo de número sete (Tolerância de povos não liberais) o autor 
examina em que medida os povos liberais devem tolerar povos não liberais, reconhecendo-os como membros iguais na 
Sociedade dos Povos. Seu entendimento é o seguinte: “As sociedades liberais devem cooperar e dar assistência a todos 
os povos com boa reputação. Se se exigisse que todas as sociedades fossem liberais, então a ideia de liberalismo político 
deixaria de expressar a devida tolerância por maneiras aceitáveis (se existirem, como presumo) de ordenar a sociedade. 
Reconhecemos que uma sociedade liberal deve respeitar as doutrinas abrangentes dos seus cidadãos – religiosas, 
filosóficas	e	morais	–	contanto	que	essas	doutrinas	sejam	seguidas	de	maneiras	compatíveis	com	uma	concepção	política	
razoável da justiça e da sua razão pública. De modo similar, dizemos que, contanto que as instituições básicas de uma 
sociedade	não	liberal	cumpram	certas	condições	específicas	de	direito,	política	e	justiça,	e	levem	seu	povo	a	honrar	um	
Direito razoável e justo para a Sociedade dos Povos, um povo liberal deve tolerar e aceitar essa sociedade. Na ausência 
de um nome melhor, às sociedades que satisfazem essas condições chamo povos decentes (...)”. RAWLS, John. O 
Direito dos Povos. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 77. Para o objetivo de O Direito 
dos Povos, ver p. XVIII. Para a tipologia das sociedades nacionais, ver pp. 4 e 5.
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“onde queres o sim e o não, talvez”: a fluidez dos princípios 
jurídicos enquanto fundamento de decisões judiciais1-2

“where do you want the yes and the no, maybe”: 
the fluidity of the legal principles as the 

basis for judicial decisions

Bárbara Gomes Lupetti Baptista3

__________________________________________________________________

RESUMo

“O princípio é uma coisa fluida. É algo com que eu possa brincar como 
massinha de criança. Não há a menor possibilidade de eu dizer que o direito não dá 
resposta.”. Esta frase foi enunciada por um magistrado e me ajudou a pensar sobre 
os reflexos do uso dos princípios jurídicos no exercício da jurisdição e na prolação 
das decisões judiciais. Durante o trabalho de campo que eu realizei no TJRJ para a 
realização da minha tese, tive a oportunidade de conversar com muitos operadores do 
direito, especialmente magistrados. No decorrer das entrevistas, os interlocutores se 
mostraram bastante preocupados com a tendência jurídica moderna de recrudescer o 
uso de princípios abstratos no lugar da interpretação literal da lei. A rigor, os princípios 
jurídicos constituem normas de conceito aberto, a serem utilizadas quando há lacunas 
na lei. Porém, na prática, a pesquisa me permitiu perceber que eles têm sido utilizados 
com alto grau de discricionariedade pelos magistrados, funcionando como uma espécie 
de sinal verde para a interpretação e para a aplicação particularizada da lei. A partir da 
análise de alguns casos selecionados durante a pesquisa de campo, pretendo explicitar, 
de um lado, que o uso indistinto dos princípios jurídicos vem funcionando como uma 
espécie de pelos magistrados; e, de outro lado, que tem funcionado para emprestar 
legitimidade a decisões judiciais que, na verdade, decorrem mais da sensibilidade do 
julgador do que propriamente da racionalidade do processo.

PAlAVRAS-CHAVE

Princípios Jurídicos; Decisão Judicial; Análise empírica. 

1 Trabalho apresentado na 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 03 e 06 de agosto de 2014, 
Natal/RN. 

2 O título deste paper é revelador dos dados etnográficos que subsidiaram a pesquisa de campo, mas também foi inspirado (e 
extraído) da música “O Quereres” do cantor e compositor Caetano Veloso, gravada no ano de 1984 e faixa do disco “Velô”. 

3 A autora é Professora Permanente do PPGD da Universidade Católica de Petrópolis e Professora Adjunta da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal Fluminense. Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. Pesquisadora do INCT-
InEAC	-	Instituto	de	Estudos	Comparados	em	Administração	Institucional	de	Conflitos.
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ABSTRACT

“The principle is a fluid thing. It’s something I can play as a child play with a 
clay. There’s no way I could say that the law does not. “. This sentence was stated by 
a jugde and helped me think about the consequences of the use of legal principles in 
the exercise of jurisdiction and delivery of judicial decisions. During the fieldwork 
I realized in TJRJ for the realization of my PhD thesis, I had the opportunity to 
talk with many operators of law, especially judges. During the interviews, the 
interlocutors proved very concerned about the modern legal trend intensify the use 
of abstract principles instead of the literal interpretation of the law. Strictly speaking, 
the legal principles are an open concept standards, to be used when there are gaps in 
the law. However, in practice, the research allowed me to realize that they have been 
used with a high degree of discretion by judges, functioning as a sort of green light 
to the interpretation and individualized law enforcement. From the analysis of some 
selected cases during field research, I want to clarify, on the one hand, the indistinct 
use of legal principles has been functioning as a kind of the judges; and on the other 
hand, it has worked to lend legitimacy to court decisions that actually arise from the 
judge sensitivity than actually the process of rationality.

KEywoRDS

Legal principles; Judicial decision; Empirical analysis.

InTRoDUção

A pretensão deste paper é problematizar o uso indiscriminado dos princípios 
jurídicos no exercício da jurisdição, desde uma perspectiva empírica.

Durante a realização do meu curso de Doutorado em Direito, promovi uma 
profícua interlocução com a Antropologia e, por conta disso, aprendi algumas técnicas 
metodológicas próprias do trabalho de campo, que me ajudaram a direcionar um 
olhar mais crítico e eminentemente empírico para o mundo dos tribunais (LUPETTI 
BAPTISTA, 2008 e 2013).

Neste percurso empírico, me foi possível identificar aspectos práticos do 
mundo jurídico que nem sempre estão explicitados nos livros e nos manuais da 
dogmática, porque estes são elaborados por quem tem uma pretensão de pensar 
sobre o Direito idealizado e não de compreender o cotidiano forense e a lógica das 
práticas judiciárias.

No meu caso, por conta do caminho metodológico que eu trilhei, me interessa 
aqui explicitar práticas e discursos do campo empírico do Direito, de modo que 
a minha reflexão sobre a produção teórica acerca da Hermenêutica Jurídica e da 
Filosofia do Direito é propositalmente meramente tangencial.

O meu interesse em escrever sobre este tema adveio da percepção de que estamos 
vivenciando um momento jurídico em que a supremacia dos princípios se impõe, 
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parecendo-me conveniente que, cada vez mais, pensemos e fomentemos estudos e 
reflexões sobre o papel do intérprete, uma vez que é ele quem, ao fim e ao cabo, 
maneja os princípios e a teoria disponível e, no caso concreto, exerce a jurisdição.

Durante o trabalho de campo que eu realizei no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
para a realização da minha tese de doutorado, que discute a Imparcialidade Judicial 
(2013), eu tive a oportunidade de conversar com muitos juízes e desembargadores.

Em uma dessas conversas, um desembargador que eu entrevistei se disse muito 
preocupado com essa “tendência” de os juízes cada vez mais julgarem segundo o 
que ele próprio chamou de “princípios abertos”.

Para o desembargador, esse uso indiscriminado dos princípios permite que o 
juiz decida “como quiser” e, até mesmo, “julgue a lei”, circunstância que, segundo 
ele, é perigosa, “porque, se o juiz é bom, ótimo. Mas se o juiz for mal intencionado, 
é um problema”. 

A frase do Desembargador me impactou e, conversando sobre isso com outros 
interlocutores durante o trabalho de campo, identifiquei que esta questão perpassava 
todas as entrevistas que eu havia feito e que, portanto, merecia ser tratada de modo 
específico, sendo esta a proposta deste trabalho.

Além disso, a minha experiência como advogada militante e mais recentemente 
como professora universitária têm me permitido identificar que o nosso sistema 
jurídico está enraizado no contraditório de opiniões e de teses e está fundamentado 
em uma lógica processual que permite que sempre haja uma opinião diferente sobre 
o mesmo tema e que sempre haja uma forma diferente de se interpretar determinado 
dispositivo legal, a tal ponto de dizermos, desde os primeiros períodos da faculdade 
de direito, em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, que, em Direito, 
“a melhor resposta para qualquer pergunta é sempre: depende”. Depende do que 
o cliente quer, depende do que o advogado pedir, depende do que o Juiz decidir, 
depende do que o Ministério Público opinar...enfim, o processo está sempre 
“dependendo” de alguém que vai interpretar algo de determinado modo.

Pois bem. Esta forma estruturante do sistema acaba por fomentar a crença, que 
tem correspondência empírica, de que sempre há uma possibilidade diferente de 
resolver determinado problema ou, processualmente falando, de que sempre há uma 
possibilidade diferente de o processo judicial acabar contra ou a favor dos interesses 
de cada parte, dependendo de como o Juiz interpretar a Lei e de que princípios 
jurídicos serão ponderados no caso concreto.

Justamente por causa disso, é que o título deste paper faz referência à música 
do Caetano Veloso: “onde queres o sim e o não, talvez.”. Depende...

“FAZER JUSTIçA” X “CUMPRIR A lEI”

O campo jurídico compartilha da ideia de que nem sempre a Lei é justa e, portanto, 
“fazer justiça” e “cumprir a lei” não são necessariamente categorias complementares.

O Ministro Cesar Asfor Rocha (2009:26 e 31) conclama em suas “Cartas a um 
jovem juiz”, que os magistrados desmistifiquem a lei escrita e, em busca de soluções 
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justas, “abandonem o legalismo dogmático” e “adotem uma posição humanística”. 
“O sistema de aplicação da lei já cedeu seu passo ao sistema da interpretação da 
lei”. (ROCHA, 2009:37). Para o Ministro, “o juiz deve criar soluções para realizar 
justiça” (2009:72).

Para o presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas (ABLJ), 
Francisco Amaral, como noticiara o Superior Tribunal de Justiça, “não existe 
mais a aplicação da interpretação da norma. O ato interpretativo passa a ser 
uma criação. O juiz cria quando decide, o que é uma mudança de paradigma.”. 
Segundo ele, a “crise do Direito está sendo paulatinamente dominada pelo 
poder criativo dos magistrados”. Notadamente, em relação ao direito civil, 
ele menciona que “graças a um Código Civil com o sistema aberto, que 
permite interpretação criativa”, esse novo paradigma está sendo adequadamente 
introduzido no sistema judiciário:

Tenho confiança no poder criativo dos juristas brasileiros. A ciência jurídica 
perdeu o seu papel histórico de criação de regras gerais e abstratas, mas tem 
que elaborar diuturnamente, com o auxílio dos juristas, as normas individuais 
e concretas para cada caso4. 

A importância do papel criativo do juiz é também destacada por PRADO 
(2010:108), que avalia positivamente o novo papel do juiz de “sair da legalidade 
óbvia” para, com “grande criatividade”, buscar uma decisão justa.

Escutei mais de uma vez, durante o trabalho de campo, que os juízes “fazem 
mágica” quando querem “fazer justiça.”.

Modernamente, exige-se, de fato, um novo papel para o juiz, que deve ser 
menos técnico e mais “humano”5. 

E os princípios, segundo os dados revelam, estão a serviço desta função, 
justificando e legitimando, com teorias sofisticadas de ponderação, a relativização 
do rigor positivista da lei.

Nessa linha, o uso dos princípios conforma a expectativa do campo, porque 
permite a relativização da lei no caso concreto. Daí o meu interesse em refletir e 
trazer esta discussão neste artigo.

4  Ver: http://www.stjunior.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103875.
5  O Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, coordenador do Sistema de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que abrange a Região Sul, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, expressou questões muito interessantes 
sobre	O	novo	perfil	dos	juízes	e	do	papel	do	judiciário:	“O	rol	de	atribuições	do	Judiciário	se	alargou	muito.	Houve	um	
câmbio no papel do juiz moderno. O eixo passou a ser Direito-juiz, ao invés de Direito-lei. Hoje, nós somos voltados para 
o social, para a implementação dos direitos fundamentais e da Constituição [...] Nós não nos limitamos a interpretar a 
lei. Não basta mais conhecer a lei. Nós criamos o Direito para o caso em julgamento, tecendo e interpretando a ordem 
jurídica como um todo. Isso toma tempo, dá trabalho, exige abnegação e desprendimento. Demanda muita preparação e 
um conhecimento multidisciplinar e humanista.”. (Disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-fev-29/entrevista-paulo-
brum-vaz-desembargador-trf)
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DESCREVENDo AlGuNS “CASoS” quE 
FlUÍRAM ConFoRME oS PRInCÍPIoS 
JuRÍDICoS PERMITIRAM quE fluÍSSEM 

Muitas histórias, narrativas e processos que eu analisei elucidaram situações 
em que o uso dos princípios permitiu a relativização do rigor positivista da lei.

Efetivamente, a minha preocupação aqui não é valorativa. Portanto, eu não 
pretendo julgar a forma como a jurisdição vem sendo prestada, nem tampouco o 
papel dos magistrados nesta nova ordem principiológica. A mim, não interessa 
enunciar se o uso dos princípios é bom ou ruim. Mas penso ser muito relevante 
pensar sobre esta nova “era principiológica”, de modo a compreendermos o que tem 
sido feito no mundo da realidade dos tribunais. Ou seja, me interessa descrever e 
tentar entender o que, na prática, está acontecendo a partir desta forma de prestação 
jurisdicional e deste novo papel do juiz.

Um desembargador me disse durante a pesquisa de campo: “Eu tenho muita 
preocupação com esse negócio de princípios. Quando o juiz não encontra uma saída 
na lei ou no processo, já vem falando de princípios. E hoje quase tudo são princípios.”.

Durante a pesquisa, alguns casos e processos me chamaram a atenção.
Vou narrar dois deles, que me parecem elucidativos das reflexões aqui propostas.
Em certa ocasião, entrevistei uma juíza cível e, enquanto falávamos sobre os 

dilemas da construção da decisão judicial, ela me disse que um dos casos mais 
dramáticos que teve foi este aqui. Eram uns embargos de terceiro6, que foram 
opostos por uma senhora e por sua filha, que tinha síndrome de down. Elas moravam 
no imóvel que tinha sido penhorado no processo principal e seria leiloado poucos 
dias depois. Elas queriam suspender o leilão e a outra juíza que estava na vara antes 
da que eu entrevistei havia concedido a liminar. Mas era em caráter precário. A 
história contada foi a seguinte: 

É que o marido da senhora, pai da menina portadora da síndrome de Down, 
tinha sido fiador de uma pessoa. Essa pessoa não pagou a dívida e ele, como 
fiador, teve que responder pela dívida. O bem que ele tinha dado como 
garantia da fiança era justamente o apartamento em que a senhora e a filha 
viviam. Na época da ação eles estavam até separados. Mas quem morava no 
apartamento era a senhora e a filha. Esse imóvel foi penhorado, né, e estava 
para ser leiloado. Eu suspendi, mas ia ter que ter o leilão, e elas iam ter que sair 
do apartamento. Esses casos de fiança normalmente já são muito dramáticos, 
porque o fiador é aquela pessoa que nós temos sempre uma certa dose de 
complacência, porque é uma pessoa que queria ajudar outra e acabou sendo 
prejudicada, quer dizer, ele paga por uma dívida que não contraiu, enfim, já tem 
toda uma questão moral por trás dessa coisa da fiança...no caso específico, era 
uma menina portadora de síndrome de down, que ia pra rua, porque elas não 
tinham para onde ir. Estavam pela Defensoria, moravam num bairro pobre...o 

6  Ação incidental proposta por aquele que não é parte no processo principal, mas sofreu turbação ou esbulho na posse de 
seus bens, fruto de uma penhora, por exemplo. Está previsto no art. 1046 do CPC.
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pai deu como fiança o único bem do casal. E a mãe assinou, na qualidade de 
esposa, anuindo à fiança dada pelo marido. E estavam separados, enfim, um 
rolo só. E quem ia se prejudicar era a senhora e a filha, por causa de uma coisa 
que o ex-marido tinha feito...todo um drama que eu tinha que decidir. Eu ia 
assinar o despejo delas...e eu não queria fazer isso. Eu não queria que elas 
saíssem da casa. Tinha até um laudo médico dizendo, inclusive, que a menina 
estava adaptada ao bairro, tinha conseguido um emprego no bairro, coisa que 
dificilmente ela conseguiria em outro local. O credor do processo principal 
já estava com grande parte da dívida satisfeita pela penhora de outros dois 
imóveis, quer dizer, ele já ia receber parte da dívida...então, eu estava fazendo 
de tudo para evitar que esse processo prosseguisse...eu queria arrumar um 
outro bem, porque claro que o credor tinha que receber, mas essa situação era 
muito dramática. Então, eu fiquei com o processo muito tempo, pensando, e é 
um daqueles casos - raros, ainda bem, porque no cível isso é muito raro, quase 
nunca me vejo nessas situações...e era um caso que eu ia acabar tendo 
que decidir com base em princípios...na dignidade da pessoa humana, do 
acesso à moradia, como direito fundamental. Dá para fazer uma mágica e 
decidir principiologicamente. Mas eu não sei se o Tribunal mantém isso. Acho 
que não...porque é uma interpretação muito elástica... é uma ponderação entre 
o direito do credor de receber e o direito de uma menina com síndrome de 
Down...é dramático, sensibiliza, mas não sei se o nosso Tribunal manteria 
isso não...porque, pela lei, não tem jeito. É fiança. Tem que sair. Mas se eu 
puder, eu não vou fazer isso...eu não quero fazer isso e, ainda não julguei, mas 
vai ser um daqueles casos em que vou pensar muito, uma forma, para dar uma 
sentença...vai ser difícil. 

 Esta foi a sentença proferida:

[...] além dos fundamentos acima, a posse da autora se justifica pelo seu 
direito à moradia, previsto como direito fundamental na CF/88, o que por si 
só é suficiente a fazer prevalecer sobre o interesse do exequente na obtenção 
de seu crédito. Como bem ressaltado pelo Ilustre membro do Ministério 
Público, o que se tem é o embate entre o direito constitucional a moradia 
da embargante e o crédito do executado, sendo certo que este não tem 
sobre o patrimônio dos executados qualquer direito específico sobre qualquer 
dos bens que o compõem. Na ponderação de direitos necessária no caso, é de 
maior alçada o direito a moradia da embargante, por ter sede constitucional e 
por constituir-se em direito fundamental, próprio à integral dignidade humana. 
Veja-se que para a embargante a manutenção de sua moradia, mais que lhe 
assegurar um teto, lhe assegura condições de vida adequadas à sua condição 
de portadora de síndrome de Down, preservando seus laços de amizade, de 
estudo e trabalho, de familiaridade e todo um contexto sociofamiliar que lhe 
permite bem desenvolver sua identidade e sua personalidade, superando as 
dificuldades que possam advir de sua condição especial. Neste sentido, em 
seu favor, há a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
assinada pelo Brasil, e vigente em nosso ordenamento [...] Não se pode negar, 
ademais, que a residência da embargante, para ela, não representa apenas 
o lugar onde habita, mas, sobretudo, o ambiente terapêutico necessário 
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a estabilidade de sua condição sindrômica, minimizando os efeitos de sua 
condição especial, tal como dispõe expressamente a Lei 10.216/2001, em seu 
art. 2º. ‘Art. 2º. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, 
a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados 
dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. 
São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: VIII - ser tratada 
em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.’. Sobre a 
importância do apoio social ao portador da síndrome - o que a embargante 
detém residindo no imóvel penhorado, a reforçar a relevância de se tutelar 
o direito a moradia que ora defende - pode-se trazer a colação ensinamento 
de Priscila Grisante: ‘O apoio social vem a ser outro fator que influencia 
a dinâmica familiar. Conforme Llewellyn e McConnel (2002) há duas 
definições importantes: uma coloca o apoio social como informações que 
contribuem para sentimentos de ser aceito, capaz e valorizado e, na outra, 
apoio social é visto como bens ou serviços trocáveis, assim, incluem-se 
entre ações de apoio: apoio prático (ajuda financeira, ajuda para executar 
alguma tarefa, etc.), apoio informacional (fornecimento de informação ou 
conselho), apoio emocional (provisão de cuidado, empatia, amor e confiança) 
e interação social positiva - ou companheirismo (participação em atividades 
agradáveis)’. (Priscila Crespilho Grisantel; Ana Lúcia Rossito Aiello, 
Interações familiares: observação de diferentes subsistemas em família com 
uma criança com síndrome de Down, Rev. bras. educ. espec. vol.18 n.2 
Marília abr./jun. 2012). Diante de todo este contexto fático e jurídico, há que 
se reconhecer a prevalência do direito a moradia da autora, sobre o direito ao 
crédito do exequente (pessoa jurídica, locadora em contrato de locação não 
residencial), por sua maior estatura constitucional, prevalecendo o primeiro 
sobre o segundo. Isto posto, julgo procedentes os embargos de terceiro, para 
afastar a penhora sobre o imóvel [...]

A parte exequente interpôs recurso de Apelação, recentemente julgado em seu 
desfavor, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPOSSUIDORA. 
DIREITO DE MORADIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO 
IMPROVIDO. A sentença não está a merecer reforma. Trata-se de embargos 
de terceiro, em que compossuidora de imóvel questiona penhora de bem no 
qual reside, com fundamento no direito de moradia. Diante disso, o primeiro 
aspecto relevante é o reconhecimento de ser a Embargante, ora Apelada, 
compossuidora e, portanto, legitimada para a propositura dos presentes 
embargos. Restado evidenciado que a Embargante é compossuidora, evidente 
é que seu direito de moradia restou ameaçado pela penhora do imóvel no qual 
reside. No caso concreto, como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, 
a moradia é destinada a pessoa incapaz, portadora de síndrome de Down, 
o que acarreta evidente situação de vulnerabilidade. Dessa forma, correto o 
acolhimento do pedido constante dos embargos, que, ao contrário do que alega 
o Apelante, não ignora a exceção da Lei 8009/90, quanto a impenhorabilidade 
do bem de família, mas e fundamenta em direito diverso, qual seja na garantia 
constitucional do direito à moradia.”.



334 Bárbara Gomes Lupetti Baptista

Para “fazer justiça”, a magistrada entrevistada ponderou princípios jurídicos 
e julgou conforme havia me dito que o faria: em favor da menina com síndrome 
de Down, sendo certo que ela e o Tribunal ponderaram o direito à moradia e o 
direito ao recebimento do crédito, priorizando aquele em prol deste, ainda que a Lei 
8.009/90 expressamente permitisse a penhora de bem de família em casos de fiança. 

Outro caso interessante, me foi narrado por uma Defensora Pública que atua em 
vara cível, mas no mês em que a entrevistei, estava acumulando as funções em uma vara 
de família. Ela contou um caso processual, em que a Juíza, para garantir a prestação de 
alimentos de um menor, de ofício, sem requerimento da parte – e contra a sua vontade – 
determinou que os avós paternos pagassem a pensão no lugar do pai da criança.

Pra mim, o juiz sempre vai usar o que quiser pra julgar daquela maneira que 
ele quer. Lembro de um caso que eu tive na vara de família. E nesse caso até 
essa juíza, eu acho que ela passou dos limites. Tem um princípio de processo 
que é o princípio da inércia do juiz, que significa que o juiz não pode dar o 
que a parte não pediu. Então, se eu entro com uma ação de alimentos pedindo 
pro juiz condenar o pai da criança a pagar uma pensão no percentual de 40% 
do salário mínimo; se eu falo isso na inicial e, sei lá, eu esqueço de mencionar 
um pedido alternativo, por exemplo, caso o pai tenha vínculo empregatício, 
que seja condenado à pagar a pensão em percentual sobre o salário dele e não 
sobre o salário mínimo, se eu esqueço de falar isso, o juiz ele não vai poder dar 
o percentual do salário do pai, mesmo que seja melhor para a criança. Porque 
eu não pedi isso. Então, na decisão dele ele não pode dar a outra forma de 
alimentos, como se fosse com o vínculo empregatício. Por que isso? Porque 
a jurisdição é inerte. O juiz só vai dar o que a parte pedir. E ele está limitado 
ao que a parte pedir. Aí, olha só. Foi até engraçado. Eu tô aqui lembrando...
isso não existe...Era uma ação de alimentos contra o pai da criança. Aí, nunca 
se encontrava o pai...não se encontrava o pai, não encontrava...aí, no meio 
da audiência, a juíza resolve colocar os avós paternos como réus na ação, 
já que não achava o pai. Mas a parte nem pediu isso. Nessa audiência, que 
a juíza incluiu os avós no polo passivo, eu não estava, porque eu cheguei 
para acumular essa vara depois. Mas assim, a juíza resolveu, da cabeça 
dela, colocar os avós paternos na ação. Além de não poder, ela ainda 
feriu o princípio da inércia que eu falei pra você. Em nome do princípio 
da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, que determinam o dever 
de prestar alimentos, a Juíza ignorou o princípio da inércia da jurisdição. 
No caso, ela até beneficiou a parte que eu atendo, eu estava defendendo a 
mãe das crianças. Mas, não importa. A juíza ultrapassou todos os limites, 
querendo fazer justiça da cabeça dela. Se por acaso a mãe quisesse, ela até 
poderia colocar os avós, mas a mãe não queria. Por isso que eu falei. A parte 
não queria isso. E a juíza foi parcial, pela impressão dela, pela visão dela, 
porque não consegue deixar de lado essa coisa da autoridade, de que sabe o 
que é melhor para as pessoas...a parte não desejava isso...a mãe da criança 
não queria os avós no polo passivo. Aí, na audiência que eu fui, na segunda 
audiência, porque na primeira eu não estava, eu perguntei: ‘mas por que os 
avós estão aqui?’. Aí a assistida me falou: ‘ah, foi a juíza que mandou...pede 
pra tirar, doutora, porque eu não quero a ação contra eles não...’. Aí eu disse 
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para a juíza, né? ‘Excelência, ela não quer os avós na ação.’. Aí, sabe o que a juíza 
falou: ‘Nããão...mas tem que fazer. Tem que colocar, porque não acha o pai.’. Eu 
achei isso muito engraçado, porque a parte não queria. E ela deixou os avós.

De outro lado, me deparei com outros casos, em que magistrados ponderavam 
princípios segundo outros valores morais.

Um magistrado especificamente me disse em certa ocasião algo interessante e 
contrastivo acerca do direito de moradia. Ele se autoconceituou como um magistrado 
mais “legalista” e me narrou uma história que poderia ter tido outro desfecho se a 
piedade o afetasse, como talvez tenha afetado a juíza que decidiu o processo da 
menina portadora de síndrome de Down. Ele me contou o seguinte:

Se uma pessoa não paga aluguel, ela tem que sair do imóvel. Uma vez 
tive um caso muito dramático. Eram famílias humildes que estavam sendo 
despejadas de um imóvel privado. Eles tinham feito algumas benfeitorias no 
imóvel e o que eu pude fazer foi convencer o proprietário a, no acordo, pagar 
um pouco mais pelas benfeitorias. Eu tentei. Mas eu não podia fazer mais 
nada. O dinheiro das benfeitorias, mesmo com o acordo, era irrisório. Não 
dava para ninguém morar em um lugar digno. Mas, o que eu podia fazer? Na 
audiência, estava todo mundo chorando. A maioria eram mulheres, crianças 
e tinha um senhor de idade muito avançada, doente, que estava chorando. Eu 
consegui um valor maior das benfeitorias que ele fez, mas ele ia pra debaixo 
da ponte mesmo assim. E ele dizia isso. Nesse dia, saí do fórum no meu carro, 
voltei pra casa muito mal. Decretei o despejo e fiquei muito mal. Pensei que, 
poxa, eu não estudei pra isso. Eu não tô aqui pra isso. Olha o que que eu 
faço? Eu estudei anos pra isso? Não...mas hoje eu penso diferente. O que é 
certo e o que é errado? É certo o direito de propriedade? Ou o socialismo? É 
certo casar? Ou ter 30 mulheres? Não sei...é certo ter juros bancários? Quem 
define isso? Não sou eu. Que que eu posso fazer? A lei manda despejar...o 
cara é dono da casa...a constituição adota uma teoria liberal. O direito de 
propriedade está consagrado. Eu queria ter dinheiro pra dar uma casa pra cada 
um. Queria mesmo. Aquilo me partiu o coração. Fiquei mal. Mas o que eu ia 
fazer? O sistema é esse. Eu tô aqui pra aplicar o ordenamento jurídico. Tem 
coisas que eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer. Indefiro coisas aqui 
que me deixam triste. Fico triste. Mas tenho que fazer. Eu não posso dizer 
o que é certo ou errado na decisão judicial. Isto é um limite que eu tenho. 
Não posso por pena dizer: ‘não vou cumprir a lei. Rasga tudo. Isso não está 
certo.’. Tem um sistema que diz que tenho que despejar. Eu aplico. Não posso 
fugir disso. Aplicar a lei. Não sou um revolucionário...tem uma maleabilidade 
no caso concreto? Tem, mas a razoabilidade não é a minha. Não é o que eu 
acho certo. Não posso. Cortou o coração. Tenho sensibilidade social. Mas não 
posso deixar de cumprir a lei por pena das pessoas. Não posso. 

O princípio da função social da propriedade, por exemplo, poderia ter sido 
usado pelo magistrado, porque o sistema permite isso. Mas não se trata de poder 
ou não interpretar a Lei de determinado modo. Trata-se de convicções pessoais que 
orientam a forma de analisar e interpretar as normas jurídicas.
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KHALIL (2011:189) descreve a conversa que teve com uma juíza que lhe disse: 

Há uma norma a aplicar ou algum princípio e, claro, aquilo que você entende 
como sendo justo para aquela questão [...] sempre dá pra encaixar em algum 
ponto do ordenamento, em algum princípio, em alguma regra constitucional; 
sempre dá para fundamentar em alguma coisa [...] Fica um pouco de acordo 
com o sentimento do juiz.

O falecido Ministro do STJ Humberto Gomes de Barros, nos autos do Recurso 
Especial nº 382.376 desabafou sobre a função do Judiciário e disse:

Quando chegamos ao Tribunal e assinamos o termo de posse, assumimos, 
sem nenhuma vaidade, o compromisso de que somos notáveis conhecedores 
do Direito, que temos notável saber jurídico. Saber jurídico não é conhecer 
livros escritos por outros. Saber jurídico a que se refere a Constituição 
Federal é a sabedoria que a vida nos dá. A sabedoria gerada no estudo e 
na experiência nos tornou condutores da jurisprudência nacional. Somos 
condutores e não podemos vacilar. Em verdade, o Poder Judiciário mantém 
sagrado compromisso com a justiça e a segurança. Se deixarmos que a 
nossa jurisprudência varie ao sabor das convicções pessoais, estaremos 
prestando um desserviço a nossas instituições. 

Os casos acima descritos, assim como tantos outros que eu acompanhei 
(LUPETTI BAPTISTA, 2013), explicitam que a elasticidade do uso dos princípios 
acaba permitindo, no caso concreto, que o juiz tenha ampla possibilidade de 
interpretação e que relativize o rigor positivista da lei, permitindo-se, como me 
disse o desembargador que deu início à minha inquietação sobre este tema, que o 
“juiz julgue a lei”.

A minha proposta reflexiva sugere que o novo escopo do Direito, moldado 
a partir de uma teoria de ponderação de princípios e de uma sofisticada teoria 
hermenêutica, redundou, de certo modo, em casuísmo e decisionismo, e que isso 
implica, eventualmente, em discricionariedade e em aplicação desigual da lei7.

 

7 Desde outra perspectiva, mas no mesmo sentido, destaco os dizeres de Fernanda Duarte sobre o tema (2010:102): 
“Naturaliza-se, no campo, a desigualdade de tratamento por parte do Estado-juiz. As estruturas processuais, informadas 
pelas práticas e doutrina, fecham para a pessoa a possibilidade de se ter do Judiciário uma decisão semelhante a que foi 
dada para seu vizinho. Perde-se a previsibilidade e a segurança na solução dos casos pelo juiz. A distribuição de justiça 
se	torna	aleatória;	é	uma	questão	de	sorte	ter	o	caso	julgado	pelo	juiz	A	e	não	pelo	B.	Se	a	sorte	lhe	faltou,	enfim,	nada	
pode	ser	feito.	No	fundo,	a	resposta	dada	pelo	Estado	ao	conflito	vai	depender	das	qualidades	pessoais	e	intelectuais	
do juiz da causa, do quanto de “bom senso” o mesmo aplica nos seus processos. Há aqui um espaço de arbítrio de 
difícil compatibilização com a democracia – que resta comprometida em severo grau, se o bom funcionamento de suas 
instituições	fica	condicionado	às	qualidades	pessoais	dos	agentes	públicos.	Trata-se	de	uma	feição	autoritária	do	sistema	
judicial que demarca o nosso processo e que reforça desigualdades inerentes à nossa sociedade.”. 



337
“Onde queres O sim e O nãO, talvez”: a fluidez dos princípios 
jurídicos enquanto fundamento de decisões judiciais

SoBRE A PonDERAção DoS PRInCÍPIoS 
E A InTERPRETAção CRIATIVA

Robert Alexy, que inspirou a dogmática brasileira, assim se refere à técnica da 
ponderação de princípios: “As colisões dos direitos fundamentais acima mencionadas 
devem ser consideradas segundo a teoria dos princípios como uma colisão de princípios. 
O processo para a solução de colisões de princípios é a ponderação.”. (1998:10).

Em linhas gerais, a ponderação de princípios é vista dogmaticamente como 
sendo uma técnica de decisão judicial que se legitima através da explicitação, pelo 
intérprete (o juiz), da racionalidade de sua argumentação.

O Juiz, na análise do caso concreto, precisa não apenas interpretar a Lei – 
usando, para tanto, o conhecimento da hermenêutica jurídica – como também 
avaliar, em caso de dúvida, qual o princípio jurídico que deverá prevalecer naquele 
caso, a fim de “fazer justiça”. 

BARCELLOS (2008:54-55)8 parte da premissa de que a ponderação seria um 
raciocínio do qual os julgadores se valem “e que vem sendo cada vez mais utilizado diante 
de situações nas quais, parece ao intérprete, as fórmulas hermenêuticas tradicionais são 
insuficientes” e que seria uma técnica de decisão própria para casos difíceis, impossíveis 
de serem resolvidos pro mera subsunção de fatos à norma, como sugere a tradição. 

No entanto, não parece ser esta a realidade. A própria Professora destaca o receio 
do uso inadequado da técnica, mencionando “as possibilidades quase ilimitadas que 
ela ponderação oferece” (2008:65). E continua (BARCELLOS, 2008:67):

A relação extremamente próxima que há entre a ponderação e o caso 
concreto concentra, ao mesmo tempo, a força e a fragilidade dessa técnica 
de decisão jurídica. É sua força porque, como referido, fornece ao intérprete 
um instrumento poderoso para solucionar casos para os quais não há solução 
pré-fabricada no ordenamento. Por outro lado, porém, não parece compatível 
com a ideia de Estado de Direito ou com a opção por uma constituição rígida 
autorizar que boa parte da interpretação das normas constitucionais (incluindo 
os direitos fundamentais) e, a rigor, de sua própria aplicação, seja definida 
em função de juízos exclusivamente pessoais (bem ou mal intencionados), 
puramente casuísticos e que, muitas vezes, serão contraditórios entre si. 

Um juiz crítico do judiciário me explicou o seu temor em relação à abertura 
proporcionada pelos princípios, considerando a realidade forense:

Decisão principiológica é perigosa, tem risco. Eu fico assustado com a abertura 
que o princípio permite. Se você pensa: o que você faz com o princípio da 
dignidade humana? Qualquer coisa. Pode ter uma decisão na extrema direita 
e uma na extrema esquerda. O que diferencia? O intérprete. Então, tenho que 

8 BARCELLOS (2008:66) pensa em dois parâmetros principais (e abstratos) para o uso da técnica: “(i) em uma situação de 
ponderação, as regras (constitucionais e infraconstitucionais) devem ter preferência sobre os princípios constitucionais; e 
(ii) os enunciados que atribuem direitos fundamentais aos indivíduos devem ter preferência sobre as demais disposições 
que com eles por acaso se choquem.”.
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torcer e esperar para que ele seja bom para a decisão ser boa. O princípio 
é muito bom quando o cara é bom. Agora é muito ruim se o cara é ruim. A 
aplicação de princípios é vista como algo que é contrário ao positivismo. Mas 
pode ser tão discricionária quando o positivismo foi.

Ou seja, segundo esta técnica de interpretação, para que a decisão judicial 
tenha legitimidade é preciso que o Juiz demonstre, racionalmente, as técnicas de 
argumentação que utilizou para, diante daquele caso concreto, interpretar a lei 
segundo determinada racionalidade, ponderando os princípios e optando pelo mais 
razoável, sempre que a circunstância do caso concreto assim determinar. Isto é 
como a dogmática vê a questão9.

Empiricamente, os dados de campo revelam que: “o juiz faz o quer usando os 
princípios, porque eles são totalmente abstratos. O que é dignidade humana? O que 
é razoabilidade? O que o juiz quiser que seja no caso concreto.”. Assim me disse 
um interlocutor.

Um Desembargador que eu entrevistei, usou, exatamente, estes termos para 
explicar-me que é assim que se administram os conflitos no Judiciário: “Se eu decido 
que uma lei não é adequada, eu uso os princípios constitucionais para justificar o 
afastamento da Lei.”. 

Foi assim que ele “justificou” o movimento da distribuição desigual da 
Justiça, citando que: “a jurisprudência vem vindo, num determinado sentido. Aí 
chega um caso lá que, por alguma razão, e, às vezes, por interesse político, não 
pode continuar sendo interpretado do mesmo modo. Eles mudam o entendimento 

9	 Existe	ampla	bibliografia,	notadamente	nas	áreas	da	filosofia	do	direito,	 teoria	constitucional	e	hermenêutica	 jurídica,	
discutindo essa questão, mas o meu recorte metodológico é empírico e, portanto, não pretendo adentrar nesta discussão. 
Sobre o tema, ver: ALEXY, Robert. Colisão e Ponderação como Problema Fundamental da Dogmática dos Direitos 
Fundamentais. Palestra proferida na casa Rui Barbosa, em 10.12.1998. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes e 
__________ . Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no estado de direito democrático. 
Revista de Direito Administrativo, n. 217, 1999; BARCELLOS, Ana Paula de. Alguns parâmetros normativos para 
a ponderação constitucional. In: BARROSO, Luís Roberto (org.) A nova interpretação constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. pp. 49-118; BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 
7. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2009 e __________ ; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (org.) A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. pp. 327-405; BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico:	 Lições	 de	Filosofia	do	Direito.	São	Paulo:	
Ícone, 1995; GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II: complementos e índice. 3. ed. Petrópolis: Vozes, Bragança 
Paulista,	São	Paulo:	Editora	Universitária	São	Francisco,	2007;	GARGARELLA,	Roberto.	La	dificultad	de	defender	el	
control judicial de las leyes. ISONOMÍA, n. 6, abr 1997. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/
SirveObras/12715085352381514198846/isonomia06/isonomia06_03.pdf>); GAULIA, Cristina Tereza. O Princípio da 
Oralidade na Lei no 9.099, de 26/9/1995 – Uma Releitura Substancialista. In.: ANDRADE, André Gustavo Corrêa 
de (Org.). A Constitucionalização do Direito: A Constituição como Locus da Hermenêutica Jurídica. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 511-524; HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição: Die normative 
Kraft der Verfassung. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991; KELSEN, 
Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998; RIGAUX, François. A lei dos juízes. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000; SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio 
de Janeiro: Editora Lumen Júris. 2003; SOUZA NETO, Claudio Pereira de. A Teoria Constitucional e seus lugares 
específicos: notas sobre o aporte reconstrutivo. RDE - Revista de Direito do Estado, Rio de Janeiro: Ano 1, nº 
1: 89-104, jan/mar 2006. Rio de Janeiro e __________ . Ponderação de Princípios e racionalidade das decisões 
judiciais: coerência, razão pública, decomposição analítica e standards de ponderação. Virtù – Revista Virtual de 
Filosofia Jurídica e Teoria Constitucional, Salvador: Número 1: 1-17, mar/mai 2007. Bahia.
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todo...”. Lógico que, segundo ele, “quando muda em um, muda em todos os 
demais, porque senão seria demais, não daria para justificar. Mas e os casos 
anteriores? Ficam como estão.”.

E o Desembargador continua: “de repente, tudo vira nulo, tudo fere a 
Constituição. Por exemplo, no crime...o Supremo já cansou de prorrogar prisão em 
casos de crime organizado. Mas aí, de repente, não pode mais. Um ano é muito 
tempo, não podemos prorrogar. Ora...”.

Relendo a teoria, verifiquei que MAUS (2000:196) ratifica os meus 
dados empíricos, quando menciona que “o juiz torna-se o próprio juiz da lei 
[...] investindo-se como sacerdote-mor de uma nova ‘divindade’: a do direito 
suprapositivo e não escrito”.

Ou seja, para fugir à concepção positivista10 que vigorou durante os 
regimes totalitários, construiu-se uma concepção ativista, de que seria premente 
a independência e liberdade da magistratura, a fim de neutralizá-la de interesses 
estatais. E essa postura tem a sua marca na conhecida frase, também citada por 
MAUS, de que “a lei vincula seus destinatários, não seus intérpretes”. (2000:198).

Em ensaio publicado na Revista Consultor Jurídico, José Medina menciona 
que o princípio acaba sendo esgrimido ao sabor do resultado a que o intérprete, 
aplicador da norma, deseja chegar. Segundo ele, “estamos, hoje, caminhando 
em terreno inseguro: as decisões fundadas em princípios jurídicos abrem espaço 
para escolhas arbitrárias com aparência de decisões fundamentadas. As teorias da 
argumentação, tão em voga, parecem não nos proteger contra isso.”11 

No mesmo sentido, a afirmação do ministro do STF, Eros Grau, hoje aposentado, 
acerca do abuso dos princípios constitucionais. De acordo com Eros Grau, quando 
ocorre o abuso dos princípios, e mais grave ainda, quando nesse abuso as preferências 
pessoais predominam, “se faz a chamada ponderação dos princípios e acabamos 
decidindo no plano do arbítrio”. Eros Grau relata, em sua fala, que, muitas vezes, eles 
estão “atravessando a praça”, na medida em que não existe um critério que oriente a 
maneira como os princípios e valores devem ser ponderados: “é a questão da tirania 
e isso me parece extremamente grave”. Além disso, no entendimento do ministro, a 
segurança jurídica estará sendo “despedaçada” se houver uma formulação arbitrária 
sobre juízos de valor quando se ponderam princípios.12 

Ou seja, o voluntarismo se faz presente no Judiciário e as “teorias” da 
interpretação principiológica obscurecem o seu arbítrio, uma vez que ficam a 
serviço de legitimar uma aparente fundamentação teórica13.

10 BOBBIO, citando Montesquieu, menciona o destaque que se deu, no positivismo, à questão da segurança jurídica, 
mencionando que “se os juízos fossem o veículo das opiniões particulares dos juízes, viveríamos numa sociedade sem 
saber com precisão que obrigações assumir. A subordinação dos juízes à Lei tende a garantir um valor muito importante: 
a segurança do direito, de modo que o cidadão saiba com certeza se o próprio comportamento é ou não conforme à 
Lei.”. (1995:40). Para ver o movimento histórico do positivismo e as críticas a ele dirigidas e a recuperação de diversas 
correntes de pensamento que discutiram o papel do legislador e do juiz, a sua legitimidade e os limites da atuação do 
intérprete diante da Lei, remeto o leitor à integralidade da obra de Bobbio (1995). 

11 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-fev-22/supremo-tribunal-federal-ouvir-sociedade>.
12 http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/43259/abuso+dos+principios+constitucionais+ameaca+jurisprudencia+
 dizem+especialistas.shtml
13 Em artigo curioso, que compara o exercício hermenêutico à teoria freudiana, GODOY assim se expressa: “deve-
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Inclusive, um juiz entrevistado manifestou receio ao voluntarismo, de 
forma preocupada:

Na verdade, na prática, é sempre muito fácil você fazer uma interpretação da 
lei para os dois lados. Hoje em dia, eu diria que, na maioria dos casos, dá para 
você ir para os dois lados. Julgar contra ou a favor. Eu diria que não chega 
nem a 50% dos casos, talvez uma média de 25%, realmente seja lei, estrita, 
e você não tem como contrariar. Mas, na maioria dos casos, a gente tem uma 
margem muito grande e um poder muito grande.

Nesse sentido, os princípios socorrem o julgador. E resolvem (quase) tudo. 
Como são normas de conteúdo vazio, a ser preenchido pelo intérprete, vale tudo em 
sua concretização. 

Ou seja, para um lado ou para o outro, o que me parece explícito nos dados de 
campo é que o juiz sempre pode decidir de forma legítima, acomodando o sistema e 
fazendo o que acredita ser, individualmente, a justiça do caso concreto. E tudo isso 
com uma legítima justificativa de base teórica.

DoS CASoS Ao CASUÍSMo

Minha intenção neste paper foi problematizar questões empíricas e tentar 
explicitar as incoerências de um sistema que se pretendo seguro, mas é imprevisível. 
Especificamente, meu intuito foi descrever o modo como a técnica da ponderação 
de princípios vem sendo utilizada no mundo dos tribunais.

Sempre me chamou a atenção o abismo existente entre a norma e a realidade. 
E a perspectiva abstrata sobre o mundo jurídico ainda parece condicionar a forma 
míope com que este campo olha para a sua própria realidade. 

Eu sempre fiquei perplexa, não apenas como advogada e pesquisadora, mas 
também como cidadã, diante do fato de um mesmo caso ser tratado de forma 
absolutamente distinta, conforme a Vara, a Câmara ou a Turma em que o processo 
tramitasse, atitude que se costuma chamar de “loteria judiciária”.

HALIS (2010:138) defende, mencionando Holmes, juiz da Corte Suprema dos 
EUA, que o espaço de criação do juiz deve ser “microscópico”. 

De fato, os limites - ou a ausência deles - é o que me interessa destacar 
neste texto, onde, efetivamente, procuro simplesmente explicitar que a ampla 
possibilidade de interpretação do juiz diante da norma é o que dá espaço a que ele 
faça, no caso concreto, o que “quer”, segundo critérios pessoais do que considera 
“fazer justiça”. 

Como me disse um interlocutor: “O juiz não tem que julgar a lei. Se ele 
concorda, ele aplica. Se discorda, rasga a lei? Isso é estado democrático? Não é”. 

se reconhecer que o intérprete interpreta o que quer, e como quer. Traduz essa vontade, porém, em linguagem que 
apresenta	certo	refinamento	teórico	que	instrumentaliza	e	legitima	o	ato	interpretativo.”.	(Disponível	em:	http://www.conjur.
com.br/2011-set-04/embargos-culturais-hermeneutica-juridica-semelhante-teoria-freud).
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Portanto, a minha questão está centrada em tentar entender o que acontece na 
prática diante desta permissão de ampla liberdade conferida ao intérprete da norma? 
Ou seja, o que tem acontecido nos tribunais e como os intérpretes têm se valido da 
hermenêutica e da técnica da ponderação de princípios?

A ideologia do juiz “servo da legalidade e ignorante da vida” não funcionou, 
mas, efetivamente, esta nova era, de ampla liberdade, parece-me trazer, do mesmo 
modo, barreiras que brevemente teremos de enxergar para poder transpor. Acho 
perigoso transitar em um sistema em que o juiz, com base em princípios, pode 
“paralisar a incidência da norma no caso concreto, ou buscar-lhe novo sentido”. 
(BARROSO, 2009:295)

E foi nesta linha que me pareceu importante problematizar neste artigo estas 
formas e técnicas de transcendência à Lei. 

No trato dos casos concretos, me parece que fica explícito que, em certas 
circunstâncias, as razões de decidir dos magistrados estão fundamentadas em 
motivações de ordem puramente subjetiva, mas que, uma vez respaldadas por 
princípios jurídicos, ganham contornos de legitimidade formal que acomodam o 
sistema e escondem a vontade do intérprete.
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Representação democrática do Judiciário: reflexões 
preliminares sobre os riscos e dilemas de uma ideia em ascensão

Democratic representation of the Judiciary: preliminary 
reflexitions on the risks and dilemmas of an idea on the rise

Jane Reis Gonçalves Pereira1

__________________________________________________________________

RESUMo

O presente trabalho busca apresentar algumas reflexões sobre os riscos e dilemas 
da ideia de que o Poder Judiciário tem uma dimensão representativa, construindo um 
embasamento teórico preliminar para a compreensão crítica do tema. Confrontando 
concepções diversas de representação, são propostos três questionamentos: 1) o 
Poder Judiciário pode ser entendido como um espaço de representação do povo? 2) 
Quais são os riscos e implicações de reconhecer, conceitualmente, que o Judiciário 
tem uma face representativa? 3) Quais são os ônus e limites institucionais que o 
reconhecimento de tal atributo deve impor aos juízes?
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ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the limits and possibilities of the political 
representation exercised by the Judiciary, building a preliminary theoretical basis for a 
critical understanding of the subject. Confronting several concepts of representation, the 
author proposes three questions: 1) Can the Judiciary be understood as a representative 
arena for the people? 2) What are the risks and implications of recognizing, conceptually, 
that the Judiciary has a representative role? 3) What are the burdens and institutional 
boundaries that the recognition of this attribute must impose on judges?
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InTRoDUção

A ideia de representação política é central na teoria constitucional democrática. 
Os pressupostos fundamentais do constitucionalismo – igualdade entre os homens, 
liberdades fundamentais e o direito de participar da formação da vontade estatal – 
tornaram imprescindível a legitimação do poder político por meio de instituições, 
virtual ou autenticamente, representativas.2 

Por outro lado, o vocabulário político contemporâneo estabelece uma forte 
associação simbólica entre a noção de representatividade e o ideal democrático. Se 
determinada instituição estatal é qualificada como representativa, está subentendido 
que, do ponto de vista estrutural e funcional, está inserida em um modelo democrático 
(ainda que não fique claro, nessa correlação genérica, o conceito de democracia 
pressuposto). A correspondência assumida no discurso contemporâneo é clara: mais 
representatividade, mais democracia.

Nesse cenário, a discussão em torno do papel e da legitimação do Poder 
Judiciário – especialmente na solução de questões altamente divisivas e no controle 
da validade das leis – esbarra corriqueiramente nas objeções relacionadas à ausência 
de representatividade democrática desse ramo de poder. Os argumentos contrários 
e favoráveis à legitimidade dos Tribunais para intervir nas decisões dos órgãos de 
representação tradicional normalmente giram em torno de dois eixos: i) a ideia de 
que a atuação do Judiciário não seria legítima em vista da ausência de um pedigree 
democrático que embase sua atuação e ii) a ideia de que a atuação do Judiciário 
pode ser entendida como legítima apesar de não ter origem democrática, porque sua 
missão se fundamenta em outras bases, procedimentais ou substantivas . 3

Nas duas cadeias de argumentos, a ausência de um DNA representativo no 
Poder Judiciário é pressuposta e aceita, seja para negar sua legitimação, seja para 
afirmar que ela não depende desse fator.4

Mais recentemente, porém, passou a transitar no discurso jurídico a tese de 
que é possível reconhecer que o Judiciário desempenha, como os outros poderes do 
Estado, um papel representativo. 

A noção de que o Judiciário pode ser entendido como órgão com função 
representativa ganhou maior destaque nos últimos anos. Ela aparece de forma mais 
literal em escritos de Robert Alexy (2005), que sustenta a tese de que o Judiciário 

2	 John	Hart	Ely	 (1980,	p.	106-114),	em	Democracia	e	Desconfiança,	 rememora	a	 ideia	de	 representação	virtual	 como	
sendo um mecanismo capaz de relacionar, constitucionalmente, o destino dos detentores de poder eletivo àquele dos 
indivíduos de origem minoritária ou não contemplados, diretamente, pelo sistema representativo. Nesse sentido, haveria 
uma proteção indireta às minorias, uma vez que os detentores de direitos políticos não poderiam estabelecer privilégios 
excludentes sem que, ao mesmo tempo, saíssem prejudicados. Nesse sentido, em determinadas situações, as Cortes, 
ao	exercer	seu	papel	contramajoritário,	estariam	corrigindo	deficiências	de	representação,	restabelecendo,	virtualmente,	
a igualdade entre os interesses minoritários e os anseios das maiorias politicamente representadas. 

3 Não cabe nesse trabalho inventariar esse debate. Para uma análise abrangente do tema, veja-se MENDES (2011). 
4 Vale a ressalva de que ELY (1980, 67-69) vê as cortes como órgãos de reforço e aperfeiçoamento da representação, 

tese	que	poderia	ser	interpretada	no	sentido	de	afirmar	que	elas	atuam	como	representantes	das	minorias	excluídas	em	
decorrência	das	deficiências	da	representação	majoritária.	No	entanto,	me	não	me	parece	que	seja	esse	o	sentido	da	
tese de Ely. O entendimento de autor de que, se as instituições representativas são imperfeitas, a resposta apropriada é 
fazê-las mais democráticas, e não transformar as cortes em corpos representativos.
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exerce uma representação argumentativa da sociedade, que atuaria de forma 
complementar e dialética à representação volitiva parlamentar. 5

No Brasil, onde a teoria constitucional é largamente influenciada pelo 
pensamento de Alexy, essa concepção logo chegou às cortes e ao debate acadêmico. 
O ministro Gilmar Mendes, em decisões e entrevistas no ano de 2008, referiu-se 
ao STF como representante argumentativo da sociedade, utilizando tal ideia para 
justificar a atuação do Tribunal em casos controvertidos como o da fidelidade 
partidária e das pesquisas com células-tronco.6

Luís Roberto Barroso e Eduardo Mendonça, igualmente, sustentam que a 
jurisdição constitucional desempenha uma função representativa, paralelamente 
à contramajoritária:

o fato é que um olhar reconstrutivo sobre a jurisprudência e a própria postura da 
Corte permite concluir que ela tem desenvolvido, de forma crescente, uma nítida 
percepção de si mesma como representante da soberania popular. Mais precisamente, 
como representante de decisões soberanas materializadas na Constituição Federal 
e difundidas por meio de um sentimento constitucional que, venturosamente, se 
irradiou pela sociedade como um todo. (BARROSO; MENDONÇA, 2012)

Em sentido análogo, Thamy Pogrebinschi (2011, p. 165-183) propõe uma 
ressignificação da representação política, de modo a ampliar seus fundamentos e 
suas condições de validade e legitimidade. Relacionando a ideia de representação aos 
conceitos de delegação, accountability e legitimação pelo resultado, Pogrebinschi 
sustenta que o conceito de representação pode ser aplicado ao Judiciário. 

Essa tendência pode ser entendida como reflexo teórico da conjuntura mais 
ampla que a cerca. Ela é uma tentativa de traduzir conceitualmente uma série de 
processos que se iniciaram na segunda metade do século XX e estão atingindo seu 
ápice, fornecendo um ambiente favorável ao esfumaçamento das fronteiras que 
outrora separavam a noção ortodoxa de representação política dos agentes eleitos 
da missão judicial de aplicar decisões por eles adotadas. Cabe mencionar, de um 
modo geral, três aspectos que favorecem essa percepção:

A crescente indefinição da fronteira que separa direito e política, que deflui 
da progressiva força normativa dada a textos constitucionais que abrigam valores e 
conceitos abertos e à ascensão institucional do Judiciário;

5 ALEXY (2005) sustenta que, paralelamente à representação volitiva e decisória dos Parlamentos, um modelo de 
democracia discursiva deve conter elementos de representação argumentativa. Desse modo, enquanto a representação 
política parlamentar é pautada na intersecção desses dois aspectos representativos – instrumentalizados através do voto, 
da deliberação e da reeleição –, a representação exercida pelas Cortes Constitucionais é “puramente argumentativa”, ou 
seja, pautada na persuasão e correção dos argumentos utilizados pelos magistrados, considerando que estes não são 
diretamente eleitos pela população. O autor pontua, todavia, que “a existência de argumentos bons e plausíveis não basta 
(...) para a representação. Para isso, é necessário que o tribunal não só promova a pretensão de que seus argumentos 
são	os	argumentos	do	povo	ou	do	cidadão;	um	número	suficiente	de	cidadãos	precisa,	pelo	menos	em	perspectiva	mais	
prolongada, aceitar esses argumentos como corretos.” Esse conceito é debatido no item 2 do presente artigo. 

6	 Confira-se	a	entrevista	publicada,	em	junho	de	2008,	no	 jornal	Valor	Econômico,	na	qual	o	Ministro,	então	presidente	
do	STF,	afirma	que	este	é	“‘Casa	do	povo’	com	a	função	de	suprir	as	deficiências	do	Poder	Legislativo,	o	Congresso	
Nacional”. No mesmo sentido, Gilmar Mendes se referiu aos juízes como “representantes argumentativos” da sociedade 
em seu voto prolatado no julgamento da ADI 3510-0.
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A correlata generalização da ideia de que a atividade judicial tem uma 
dimensão criativa, de que o Direito deve ser entendido como uma empreitada 
coletiva, que envolve todos os agentes políticos, o Judiciário e a sociedade. Na 
metáfora empregada por Peter Häberle (1996, p. 30) em seu seminal “A Sociedade 
Aberta dos Intérpretes da Constituição”, a Carta Política é hoje entendida como “um 
vestido que muitos bordam”. 7

A constante busca por saídas teóricas que expliquem e justifiquem esses 
processos, que fundamentem institucionalmente o papel protagonista que as Cortes 
desempenham nas democracias contemporâneas ao atribuir sentido à Constituição e 
arbitrar conflitos políticos importantes.

A reflexão que quero apresentar no presente ensaio gravita em torno das 
implicações positivas e negativas de assumir a tese de que o Judiciário tem uma 
função ou dimensão representativa. Utilizarei, aqui, a expressão representação 
democrática judicial. O termo significa, na acepção que adoto, o alargamento 
do conceito tradicional de representação popular de forma a abarcar, além do 
Executivo e do Legislativo, o Poder Judiciário. Em outras palavras, quero discutir, 
de forma preliminar, as implicações negativas e positivas do reconhecimento de 
uma dimensão representativa na atuação das Cortes.

As perguntas que apresento – e exploro de forma esquemática e preliminar – são 
as seguintes: 1) o Poder Judiciário pode ser entendido como um espaço de representação 
do povo? 2) Quais são os riscos e implicações de reconhecer, conceitualmente, que o 
Judiciário tem uma face representativa? 3) Quais são os ônus e limites institucionais 
que o reconhecimento de tal atributo deve impor aos juízes?

Minha abordagem parte de uma percepção cética e cautelosa em relação à 
ideia de que o Judiciário desempenha uma função representativa. Sustento que a 
emergência dessa concepção não pode pressupor o reconhecimento de credenciais 
democráticas ao Judiciário, devendo, no máximo, servir como parâmetro de 
controle da sua funcionalidade democrática, com a atribuição de novos ônus e 
limites à atuação das Cortes.

EM quE SENTIDo é PoSSÍVEl PENSAR No 
JUDICIáRIo CoMo UM PoDER REPRESEnTATIVo? 
REFlEXÕES PRElIMInARES 

A ideia de representação é constitutiva do conceito de Estado. Por isso, é 
razoável opor uma representação técnico-jurídica à representação estritamente 
política. No primeiro sentido, todos os órgãos do Estado são representativos, já que 
encerram poderes e funções que são exercidos em nome do povo.8 

7 Sobre o tema da abertura do sistema constitucional à sociedade das complexas interações entre movimentos sociais 
e interpretação constitucional veja-se o excelente trabalho de GOMES (2014). A autora utiliza a feliz expressão 
constitucionalismo difuso para descrever o fenômeno.

8 Nesse sentido, veja-se VERDÚ (2001, p. 220-221). O autor, ao tratar da formulação do conceito moderno de 
representação,	explica	com	maestria	a	dimensão	ficcional	da	representação	política.	Vale	a	transcrição:	“no	quadro	
do jogo político, da vida política contemplada como ações e reações a respeito do poder nos encontramos com uma 
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No segundo sentido, político, se impõe uma relação de legitimação genética 
entre o corpo de cidadãos e os órgãos que os representam (por designação, pela via 
do voto) e, ainda, uma aferição da concordância do povo com conteúdos decisórios 
emanados dos órgãos eleitos.

É possível, portanto, diferenciar a representação política em sentido formal e em 
sentido material (BOCKENFORDE, 1993 p. 145). No sentido formal, representação 
significa a autorização que os órgãos de direção política recebem dos cidadãos. 
Nessa acepção, a representação é o “nexo de legitimação e de imputação que existe 
ou se estabelece entre a ação dos órgãos de direção e o povo”. No sentido material, 
a representação se refere ao fato de que os cidadãos devem poder reconhecer-se nas 
ações dos órgãos de Estado, relacionando-se à “capacidade dos atos emanados do 
Estado de gerar aceitação e inclinação à obediência” (Idem, p. 146).

Há, no entanto, muitas outras formas de organizar e dividir os conceitos 
atrelados à ideia de representação, que tornam a abordagem do tema da representação 
democrática judicial complexa e multifacetada. Em vista dessas dificuldades, farei 
um enfrentamento preliminar da ideia de que o Judiciário tem caráter representativo 
usando como referencial teórico as quatro concepções de representação propostas 
por Hanna Pitkin (1967) em seu clássico “The Concept of Representation”:

REPRESEnTAção FoRMAlISTA

O conceito de representação formalista diz respeito aos arranjos institucionais 
que precedem, autorizam e iniciam a relação de representação e seu controle 
posterior. Está em jogo a autorização, de um lado, e a responsividade, de outro. 
A questão aqui é determinar a posição institucional do representante, analisando a 
cadeia de procedimentos pela qual ele adquire poder, e de que maneira pode impor 
e implementar suas decisões. Sob esse ângulo, não se perquire o quão bem um 
representante se comporta. Pode-se, apenas, questionar se ele adquiriu sua posição 
por meio de um procedimento formal legítimo (PITKIN, 1967, p. 38-59).

Nessa vertente, assumem importância também os mecanismos de controle 
ulterior da atividade do representante e de sua responsividade. Levam-se em conta 
quais são os critérios para que o representante possa perder a posição, bem como de 
que maneira os que lhe atribuíram a posição podem retirá-la. 

Na representação parlamentar, a questão que se põe são as regras de eleição, 
a duração dos mandatos e a possibilidade de sua revogação ou não renovação por 
eleições periódicas.

multiplicidade de atores que jogam, representam e interpretam diversos papéis ou roles em todo o sistema político”. 
Assim “uma concepção moderna, teórica e prática da representação [...] deve ter em contar o papel político dos 
intérpretes. Nesse sentido eles interpretam e executam, bem ou mal, medíocre ou perfeitamente seus papeis como 
artistas de teatro ou cinema [...]. A vida política aparece, pois, como uma representação coram publico de uma 
autêntico jogo político que às vezes se torna espetáculo. Representação, em latim representatio,	significa	ação	de	
por diante dos olhos”. Nesse sentido, Verdú explica, com lucidez, que o “sistema representativo parlamentar é a 
culminação estética, formal e material do governo da opinião pública”.
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Para a legitimação do Judiciário, porém, esse conceito de representação 
formalista tem aplicação mais restrita, embora não seja irrelevante. De fato, existe 
uma cadeia de legitimação genética que reconduz, ainda que de forma remota e 
oblíqua, a nomeação de juízes de tribunais superiores à vontade do povo. Em nosso 
sistema, a indicação dos ministros do STF pelo chefe do Executivo e a posterior 
sabatina pelo Senado integram esse processo de atribuição de poder. 

Um conjunto de questões importantes e difíceis emerge quando tratamos 
da responsividade dos tribunais como elemento de representação formalista. A 
eleição de juízes e sua possível recondução envolvem sério comprometimento 
da independência judicial, sendo uma prática hoje restrita a alguns estados norte-
americanos, onde se apresentam inúmeras consequências problemáticas, tais 
como a interferência dos agentes privados que financiam as campanhas de juízes 
na formação dos entendimentos dos tribunais (SHEPERD, 2013).

Outro aspecto relacionado ao conceito de representatividade formalista em sua 
dimensão da responsividade é a possibilidade de fixação de mandatos – curtos ou 
longos – para os tribunais constitucionais, em substituição às nomeações em caráter 
vitalício, assim como a possibilidade de impeachment de juízes.

 Se, de um lado, aplicar a noção responsividade do Judiciário pressupõe a 
ampliação dos mecanismos de controle externo pela sociedade e pelos outros 
órgãos de Estado, por outro, um incremento desses mecanismos pode comprometer 
a independência dos juízes, que é consensualmente entendida como pressuposto do 
Estado de Direito. Esse trade-off que se estabelece entre independência judicial e 
responsividade constitui um importante desafio no campo do design institucional. 
Mecanismos que reforçam o insulamento institucional dos tribunais, como as 
garantias atreladas ao reforço da independência – autonomia orçamentária, 
irredutibilidade de vencimentos e vitaliciedade dos juízes – ampliam as condições 
de imparcialidade dos julgamentos, mas, ao mesmo tempo, limitam a aplicação do 
conceito de representatividade formalista ao Judiciário.

REPRESEnTAção SIMBólICA

Outro sentido abordado por Hanna Pitkin (Idem, p. 92-111) é a representação 
simbólica. Esse conceito tem em conta a forma pela qual o representante corresponde 
às expectativas do representado e o grau de apoio que dele obtém. A pergunta que 
se coloca sob esse enfoque é: que tipo de resposta ou atuação o representado espera 
do representante? Os representantes, nessa vertente, são avaliados pelo coeficiente 
de aceitação popular que conquistam.

Em que medida esse sentido de representação pode ser relacionado com a 
legitimação do Judiciário? Do ponto de vista normativo, entender que os juízes 
estão submetidos a tal tipo de escrutínio encerra riscos importantes para o ideal 
de independência judicial e contraria o entendimento das cortes como instâncias 
contramajoritárias (BICKEL, 1986; FRIEDMAN, 2002). No entanto, sob uma 
ótica puramente descritiva, é intuitivo que a construção de uma boa imagem 



349
RepResentação democRática do JudiciáRio: reflexões preliminares
sobre os riscos e dilemas de uma ideia em ascensão

na sociedade é algo muitas vezes buscado pelos juízes. A aquisição de crédito 
público tem por consequência um apoio que reforça o poder individual dos juízes 
ou o poder das Cortes, bem como a percepção geral de que são permeáveis às 
demandas da sociedade.9 

Para uma análise do problema da representatividade sob esse enfoque, assume 
relevância o exame do grau de transparência no funcionamento das cortes, que 
envolve a questão do televisionamento dos julgamentos e forma de divulgação 
das decisões. Assumem importância, ainda, pesquisas empíricas que avaliam as 
intrincadas relações entre juízes e opinião pública, passando pela interação dos 
tribunais com a mídia (NOVELINO, 2013; CAMPOS MELLO, 2014; EPSTEIN, 
2012; EPSTEIN; MARTIN, 2010).

Esse enfoque envolve a contribuição dos trabalhos no campo da ciência 
política e da psicologia sobre o comportamento judicial e sobre as implicações da 
pressão externa exercida pelo público sobre os juízes em questões polêmicas. É 
intuitivo que o capital político de um tribunal – e a percepção popular de que ele 
é “representativo” – pode aumentar ou diminuir conforme a coletividade perceba 
uma adesão ou descolamento das decisões às suas expectativas e percepção da 
realidade. As implicações dessa interação para o funcionamento do estado de direito 
– entendido como ideal regulativo de conformidade às regras e formas jurídicas 
– e para o autogoverno popular merecem ainda ser largamente explorados. Tanto 
as análises que procuram traçar uma correlação positiva entre vontade do povo e 
ação transformadora das cortes (FRIEDMAN, 2009; LAIN, 2012; DAHL, 1957), 
quanto as pessimistas, que desacreditam que o Judiciário possa efetivamente 
operar mudanças sociais (ROSENBERG, 1991), contribuem para conjecturar 
retrospectivamente sobre o conceito de representação simbólica dos tribunais. No 
entanto, a resposta sobre em que medida e/ou em quais contextos é desejável que 
essa conexão seja estabelecida permanece em aberto. Uma tentativa interessante de 
conciliação é encontrada no constitucionalismo democrático proposto por Robert 
Post e Reva Segal. Segundo esses autores, muitas decisões dadas pelo direito 
constitucional constituem uma resposta à mobilização popular. Esse fenômeno não 
equivale a negar a distinção entre direito e política, mas reconhecer que a tensão 
entre estado de direito e autogoverno é negociada e desejável. Dessa forma, certo 
grau de conflito e discordância é uma consequência natural de reivindicar direitos 
pela via judicial, de modo que a interpretação constitucional pelas cortes pode 
funcionar como um incentivo à participação política e ao engajamento do povo 
(POST; SIEGEL, 2007).

9	 Explorei	alguns	dilemas	e	desafios	relativos	ao	problema	da	influência	da	plateia	nos	julgamentos	em	um	pequeno	texto	
sobre o assunto: PEREIRA (2012).
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REPRESEnTAção DESCRITIVA (IDEnTITáRIA)

A representação descritiva relaciona-se à ideia de que as instituições estatais 
devem refletir a composição da sociedade. Sob esse ângulo, questiona-se: em que 
medida um representante se assemelha aos representados? Ele se parece com o 
representado, tem interesses em comum com ele, compartilha experiências com 
ele? Aqui a representação é avaliada pela semelhança entre o representante e o 
representado. Assumem relevância traços identitários, como gênero, raça, religião, 
nacionalidade ou origem.

Existe um liame entre esse conceito de representação e a legitimidade do 
Judiciário? Sim – na medida em que é desejável, nas democracias plurais, que 
todos os órgãos do Estado reflitam simbolicamente os variados segmentos sociais. 
Todavia, é problemático determinar de que forma e em que medida essa correlação 
se estabelece.

Um exemplo claro de que tal associação não é irrelevante é o fato de a composição 
das cortes supranacionais ser marcada pela preocupação com a nacionalidade dos 
juízes, com lastro na presunção de que podem mostrar parcialidade em relação aos 
seus países de origem (DANNENBAUM, 2012). Essa inquietação quanto à forma 
pela qual a nacionalidade pode comprometer o ideal de independência das cortes é 
ilustrativa da conexão entre identidade e interpretação jurídica. 

Mecanismo semelhante é adotado para a formação da Suprema Corte canadense 
que, se utilizando de critérios geográficos para a seleção de seus magistrados, tenta 
representar sua formação continental e multiétnica (SONGER, 2008).10

Há também uma vasta literatura que discute a ligação entre diversidade de 
composição nos tribunais e a imparcialidade em questões que envolvem raça e gênero 
(HURWITZ; LANIER, 2013). Um exemplo interessante e recente é a decisão da 
Suprema Corte norte-americana no caso Honny Lobby, que envolve o direito das 
mulheres a terem acesso a variadas formas de contracepção nos planos de saúde 
oferecidos por empresas. A Corte decidiu por cinco a quatro que a liberdade de 
religião aplica-se às empresas de pequeno porte, e que estas não podem ser obrigadas 
a custear por meio de seguro saúde métodos contraceptivos que violem as crenças de 
seus proprietários. Dos quatro votos vencidos, três foram das juízas da Corte.11 Ruth 
Ginsburg, que redigiu o voto dissidente, afirmou à imprensa que “os juízes homens não 
compreendem o que Hobby Lobby significou para as mulheres” (FLATOW, 2014).

10	 SONGER	 (2008,	 p.	 72)	 afirma	 que	 a	 Suprema	 Corte	 do	 Canadá,	 ainda	 que	 não	 reflita	 fielmente	 a	 composição	 da	
sociedade	canadense,	é	mais	diversificada	quanto	à	origem	e	gênero	de	seus	membros	do	que	os	tribunais	superiores	da	
Inglaterra e dos Estados Unidos. É interessante observar, ainda, que a demanda por cortes constitucionais pluriétnicas 
é	um	dos	múltiplos	desafios	nos	novos	modelos	de	constitucionalismo plurinacional. Veja-se, sobre o tema: TIERNEY 
(2008). Um caso interessante é o da Bolívia. A atual Constituição da Bolívia (chamada de Constituição Política do Estado 
Plurinacional), promulgada em 2009, estabelece em seu art. 3º, que “a nação boliviana é formada pela totalidade das 
bolivianas e bolivianos, nações e povos indígenas originários campesinos e comunidades interculturais e afrobolivianas 
que, em conjunto, constituem o povo boliviano”. Ela determina, em seu art. 197, I e II, que o Tribunal Constitucional 
Plurinacional deve ser integrado por “magistrados e magistradas”, eleitos segundo critérios de plurinacionalidade, com 
representação tanto do sistema ordinário quanto do sistema indígena originário campesino, conforme a lei. 

11 Para o inteiro teor do julgamento, com o acirrado resultado de 5 a 4, v. Burwell v. Hobby Lobby, 573 U.S, 2014. Disponível 
em: <http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-354_olp1.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2014.
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Em outra decisão recente, na qual a Suprema Corte norte-americana manteve 
uma emenda à Constituição de Michigan que baniu ações afirmativas naquele 
Estado, a juíza Sonia Sotomayor – que estudou em uma das Universidades da 
Ivy League como beneficiária de políticas de ação afirmativa – redigiu um voto 
apaixonado e impactante, em que faz referência à “longa e lamentável” história de 
discriminação racial no país.12

Uma associação entre orientações jurisprudenciais e identidade raramente 
poder ser estabelecida com clareza.13 A formação de convicções jurídicas e 
de tomadas de posição em julgamentos é informada por uma série de fatores, 
conforme demonstram os inúmeros trabalhos que analisam as influências de fatores 
extrajurídicos no comportamento judicial (NOVELINO: 2014). 

Porém, se, de um lado, a exigência de independência e autonomia da função 
de julgar dificulta assumir uma correlação estreita entre esse fator e a legitimidade 
do Judiciário, por outro, parece claro que, a partir do momento em que se difunde 
a ideia de que o Judiciário tem facetas representativas, o significado do aspecto 
identitário não pode ser ignorado e merece ser debatido seriamente. 

REPRESEnTAção SUBSTAnTIVA 

Por fim, tem-se a representação em sentido substantivo. Nessa acepção, cabe ter 
em conta a atividade que os representantes desempenham em nome do representado, 
ou no seu interesse, ou como substitutos do representado. A questão aqui é posta nos 
seguintes termos: o representante realiza as preferências do representado? Atende 
aos seus melhores interesses?

Esse é o ponto crucial na dificuldade do reconhecimento de uma função 
representativa dos tribunais. É que determinar se as cortes são substantivamente 
representativas pressupõe adotar uma posição sobre quem elas podem ou devem 
representar substancialmente ao decidir. O povo em sua integralidade? Ou uma 
parcela do povo, que nelas busca outra rodada de discussão do tema politicamente 
controvertido? A circunstância de as Cortes idealmente adotarem argumentos de 
razão pública compromete a ideia de que atuam de modo representativo?14 Adotar o 
entendimento de que tribunais podem representar o povo genericamente considerado 
– utilizando argumentos que devam ser aceitos por consenso – entra em choque com 
uma das mais persuasivas teses sobre a legitimação do poder dos juízes, que os 
concebe como guardiões dos direitos das minorias oprimidas e sub-representadas.

12	 Para	a	íntegra	do	julgado,	ver	Schuette	vs.	Coalition	to	Defend	Affirmative	Action.	Disponível	em	<http://www.supremecourt.
gov/opinions/13pdf/12-682_8759.pdf>. Ver, também, LIPTAK, (2014).

13 Sobre a questão de gênero, veja-se o interessante estudo de BOYD, EPSTEIN e MARTIN, (2010) indicando uma relação de 
causalidade entre gênero dos juízes e os entendimentos sobre questões envolvendo discriminação sexual e, ainda, uma correlação 
entre a presença de mulheres em órgãos colegiados e os entendimentos adotados pelos juízes homens nessas matérias. 

14 O conceito normativo de razão pública desenvolvido por Rawls (1993, p. 261), pautado na racionalidade dos cidadãos que 
vivem em uma comunidade livre e plural, encerra em si a obrigação de que os membros de uma sociedade, ao deliberarem 
politicamente em busca de consenso público e abrangente, devem se limitar à utilização de argumentos publicamente 
aceitos, ou seja, alcançáveis racionalmente por qualquer indivíduo, independentemente de suas concepções subjetivas. Para 
Rawls, o exemplo clássico do exercício da razão pública é sua utilização pelos tribunais na argumentação de suas decisões.
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Seria interessante e importante explorar as implicações e inconsistências da 
potencial adoção da tese de que o Judiciário exerce representação substantiva à 
luz das várias teorias contemporâneas sobre legitimidade da revisão judicial das 
decisões tomadas pelas instâncias representativas tradicionais. Porém, tal empreitada 
desbordaria dos estreitos limites desse ensaio.

Tratarei, nesse tópico, apenas da linha de fundamentação que se relaciona de 
forma mais estreita com o conceito de representatividade substancial: a doutrina da 
representação argumentativa de Robert Alexy. Este autor procura conciliar direitos 
fundamentais e autogoverno tendo como referencial o modelo de democracia 
deliberativa, em que a legitimidade das decisões se ancora na formulação de 
argumentos racionais e na persuasão. Alexy (2005) sustenta que a jurisdição 
constitucional só pode ser harmonizada com a democracia se puder ser entendida 
como representativa do povo. A tese se apoia na distinção entre a representação 
política parlamentar, que seria ao mesmo tempo decisória/volitiva e argumentativa, 
e a representação das cortes, que seria puramente argumentativa. A representação 
argumentativa e discursiva dos tribunais atuaria em oposição à representação 
política dos cidadãos nos cenários em que o parlamento viola direitos fundamentais. 
Em outro trabalho mais recente, o autor reconhece a existência de uma conexão 
eleitoral indireta entre as Cortes e o povo, que lhes conferiria também, ainda que em 
menor gradação, uma representatividade decisória (KLATT, 2012, p. 338).

No entanto, essa formulação encerra uma série de problemas. O mais 
notável é que a distinção em pauta mistura o fundamento formal da legitimação 
do representante (uma cadeia de imbricação genética entre a vontade do povo e as 
decisões em vista do procedimento de nomeação ou a eleição), com a natureza do 
poder que essa representação confere (poder de decidir com base na vontade ou na 
ideologia e o poder decidir com base em argumentos jurídicos racionais). Ou seja, 
o binômio representação argumentativa versus argumentação volitiva não organiza 
as teses de legitimação segundo a origem da autoridade, a função da autoridade e a 
adesão à autoridade. Enquanto a origem e a função da autoridade se relacionam ao 
desenho institucional estabelecido nas constituições no que se refere aos sistemas 
eleitorais e os critérios de nomeação de juízes, a adesão à autoridade diz respeito, do 
ponto de vista normativo, ao que se espera dos juízes e, do ponto de vista descritivo 
e empírico, à maneira pela qual se opera a relação de obediência entre o povo e os 
órgãos estatais (aí incluídos os tribunais).

É possível afirmar que as cortes interpretam, aplicam o direito e argumentam 
em nome do povo? De um ponto de vista estritamente formal – que avalie os critérios 
de acesso ao tribunal – a tese seria plausível. Do ponto de vista substantivo, porém, a 
ideia de representação das cortes deságua em uma discussão não resolvida na teoria 
constitucional contemporânea. Afirmar que as cortes são também representantes do 
povo nada diz sobre os limites materiais da jurisdição constitucional, as fronteiras 
do ativismo e as técnicas de interpretação aceitáveis nas democracias. Ao contrário, 
trata-se de uma tese que encerra o risco de atuar como um avatar democrático que 
mascara o decisionismo nos julgamentos de casos difíceis. É o que abordo, de forma 
singela, no tópico a seguir. 
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quAIS São oS RISCoS DE RECoNhECER uMA 
DIMEnSão REPRESEnTATIVA nA FUnção JUDICIAl??

 A noção de que os tribunais são representantes da sociedade é sedutora 
porque aparenta resolver, numa composição de palavras, as dificuldades inerentes à 
tensão entre democracia e constitucionalismo. Mas ela é duvidosa porque aproxima 
artificialmente duas realidades distintas. A noção moderna de representação política 
está estreitamente ligada ao mandato livre, no qual o representante atua com autonomia 
plena, sem vinculação à vontade do representado. Essa ausência de vinculação de 
vontades é compensada pelo seu caráter eletivo e transitório, que viabiliza, em tese, um 
controle institucionalmente eficaz de seu desempenho democrático. A investidura dos 
juízes não tem origem popular direta, e em nosso sistema também sequer é transitória, 
mas vitalícia. Por outro lado, a atuação dos juízes não é politicamente livre, nem sua 
permanência no cargo está vinculada juridicamente à vontade majoritária do povo.

Assim, o uso do termo representação para referir a relação entre povo e 
Judiciário pode funcionar como uma estratégia puramente retórica para firmar a 
ideia de que a atuação do juiz é democraticamente legitimada. Todavia, cabe refletir 
sobre se esse artifício semântico é desejável, já que pode servir para avalizar uma 
expansão artificial dos poderes dos juízes. Nesse sentido, CAMARGO e GAMA 
NETTO (2010) destacaram a funcionalidade retórica da expressão “representação 
argumentativa” em decisões importantes no STF, sem uma correspondente 
correlação com as práticas e estruturas da Corte. 

Nessa ordem de ideias, não é pequeno o risco de que esse conceito seja 
invocado e naturalizado com o propósito puramente persuasivo de invocar uma 
legitimação ex ante da ação do Tribunal.15/16

Descritivamente só será possível avaliar se uma corte é representativa 
olhando para o seu passado, a partir de análises empíricas retrospectivas sobre 
o seu funcionamento que avaliem os impactos substantivos das decisões e as 
práticas processuais que ela adota. Normativamente o conceito de representação 
democrática do Judiciário deve funcionar como um fator que impõe transparência e 
permeabilidade. Uma Corte que pretenda ser representativa tem o ônus de se estar 
aberta de forma igualitária à sociedade civil, de ser institucionalmente porosa, de 
facilitar o acesso dos vulneráveis e de considerar todos os argumentos em jogo na 
formulação da decisão judicial. O uso da ideia de representação como um argumento 
de autolegitimação, que outorgue de per si às decisões judiciais um pedigree 
democrático, opera o efeito inverso ao aparente: ao invés de tornar a jurisdição mais 
democrática e plural, torna-a mais aristocrática e ensimesmada.

É incongruente que a própria Corte, para fundamentar suas decisões em 
casos difíceis, afirme ser representativa. O uso da ideia de representação como 
credencial democrática pelo próprio Judiciário pode converter-se em um sofisma 

15 Já externei variações dessa ideia em outras oportunidades. V. NONATO (2013) e PEREIRA (2008).
16 Um exemplo desse uso do conceito ocorreu no julgamento da constitucionalidade da Lei de Biosseguramça ADI nº 3510, 

em	que	o	Ministro	Gilmar	Mendes	afirmou	que	o	STF	“pode	ser	uma	casa	do	povo,	tal	qual	o	Parlamento”.
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que mascara interpretações maximalistas. Há o risco de que essa credencial seja 
empregada de forma casuística e seletiva, naturalizando um ativismo perfeccionista, 
com debilitação das cargas argumentativas inerentes à atividade de desconstituir 
decisões majoritárias e dos controles críticos (e autocríticos) do Tribunal.

A naturalização dessa ideia encerra ainda o risco de que o Tribunal desenvolva 
uma autoimagem idealizada, com perda da humildade institucional, alimentando uma 
postura altiva e não dialógica. Vale notar que noção de representação argumentativa 
pressupõe o entendimento da Corte como um foro mais qualificado e mais racional 
do que o Parlamento, percepção essa que pode contribuir para o desenvolvimento 
de uma jurisprudência perfeccionista e resistente à dialética.

Por outro lado, a noção de representação judicial democrática pode servir como 
anteparo teórico para embasar decisões aditivas ou manipulativas17, que interferem nas 
decisões legislativas de forma muito mais sofisticada do que a mera supressão das leis, 
dificultando os controles posteriores. Vale lembrar que, nos julgamentos que envolvem a 
aplicação de cláusulas pétreas, as decisões da Corte podem cristalizar entendimentos que 
não poderão – sem enfretamentos institucionais acirrados – ser novamente submetidos 
à deliberação popular.18 Ou seja, nessa hipótese, a ideia de representação do Judiciário 
pode ofuscar as implicações da substituição de uma decisão legislativa por uma decisão 
judicial intangível no médio prazo, sem a possibilidade imediata de passar por filtro 
institucional ulterior que não seja a própria revisão da Corte. 

quAIS São oS ôNuS quE DEfluEM DA CoMPREENSão 
Do JUDICIáRIo CoMo UM PoDER REPRESEnTATIVo?

A ideia de que o Judiciário tem feição representativa pode aprimorar a 
democracia constitucional se essa compreensão não tiver por consequência a leitura 
de que tal atributo opera como credencial para falar em nome da comunidade (um 
fator de legitimação genética), mas sim como predicado que evidencia um múnus 
democrático que tem como consectário o ônus de abertura e porosidade em relação 
às variadas forças sociais. 

Nesse sentido, a representatividade do Judiciário pode ser compreendida como:

1. um ideal regulativo, de que o Judiciário deve ser aberto aos desacordos 
morais que emergem da sociedade, processualmente poroso e 
institucionalmente transparente;

2. um fator de aferição de legitimação ex post, que permite qualificar 
a atuação da corte como mais legítima nos cenários em que sua 
permeabilidade às forças sociais, especialmente as mais vulneráveis, 
tenha sido retrospectivamente demonstrada. 

17 Sobre as sentenças aditivas, v.: VEGA (2003) e DI MANNO (1997).
18 Neste ponto o tema da representação do Judiciário relaciona-se às teorias dos diálogos constitucionais, conexão esta que 

mereceria	uma	reflexão	mais	analítica	e	aprofundada.	Sobre	tema	dos	diálogos	constitucionais	veja-se:	MENDES	(2011);	
PESSANHA (2011) e SILVA (2011).
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O primeiro significado pode ser traduzido tanto na exigência de práticas 
democráticas a serem definidas pelo próprio tribunal, quanto na necessidade de 
que sua arquitetura institucional seja orientada ao propósito de promover abertura 
e transparência. No Brasil, as audiências públicas, a possibilidade de intervenção 
como amicus curiae e o catálogo extenso de legitimados para deflagrar o processo 
de controle de constitucionalidade costumam ser apontados – e invocados pelos 
próprios juízes – como elementos que pluralizam o acesso à jurisdição constitucional. 
No entanto, a existência desses mecanismos processuais não é, em si mesma, uma 
garantia de acesso igualitário e democrático das variadas vozes e movimentos 
sociais à Corte.

É que abertura democrática só se opera verdadeiramente se os critérios de 
acesso à Corte – e de utilização desses mecanismos – forem objetivos, transparentes 
e igualitários. No entanto, o acesso aos tribunais é muitas vezes limitado por um 
acervo de entendimentos restritivos – conhecidos pela alcunha de “jurisprudência 
defensiva”19 – que impactam de forma desproporcional grupos mais vulneráveis, os 
quais não têm acesso à advocacia especializada na atuação perante cortes superiores, 
um serviço custoso e portanto restrito a uma parcela diminuta dos jurisdicionados.20 

Esse déficit de abertura no controle difuso de constitucionalidade que a 
dificuldade de acesso impõe poderia ser contrabalançado com uma interpretação 
mais elástica quanto aos legitimados para deflagrar a jurisdição abstrata. Nesse 
sentido, um exemplo ilustrativo dos bloqueios criados pela própria Corte é a 
exigência de demonstração de pertinência temática21 para a propositura da ação 
de constitucionalidade por entidades de classe de âmbito nacional.22 O Supremo 
Tribunal Federal, nesse aspecto, edificou uma barreira processual não contemplada 
na Constituição, restringindo severamente o acesso da sociedade civil organizada à 
fiscalização abstrata de constitucionalidade. A Corte, em relação a tais legitimados, 
atrelou a possibilidade de acesso à demonstração de interesses econômicos,23 

19 Sobre o conceito em questão, veja-se: FREIRE e CASTRO (2013)
20 A teoria do impacto desproporcional foi desenvolvida na jurisprudência norte-americana sobre discriminação no 

campo trabalhista e tem aplicações em vários ramos do Direito. Sua aplicação no domínio processual parece-me um 
desdobramento lógico da ideia de igualdade. Sobre a origem da disparate impact theory veja-se: HUNTER e SHOBEN 
(1998). Ainda sobre o tema: WILLBORN (1985).

21 Pertinência temática é um conceito puramente jurisprudencial, que nas palavras do Ministro Celso de Mello “(...) se 
traduz	na	 relação	de	 congruência	que	necessariamente	deve	existir	 entre	 os	objetivos	estatutários	ou	as	 finalidades	
institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato – foi erigido 
à	condição	de	pressuposto	qualificador	da	própria	legitimidade	ativa	ad causam para efeito de instauração de processo 
objetivo	de	fiscalização	concentrada	de	constitucionalidade”.	V.	ADI	1157-MC,	Rel.	Min.	Celso	Mello,	julgamento	em	01	
dez. 1994, DJ de 11 nov. 2006.

22 O Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica da Lei nº 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), entende 
que a comprovação da extensão à âmbito nacional das entidades de classe se funda na “existência de associados ou 
membros em pelo menos nove Estados da Federação”, v. ADI nº 108-QO, Rel. Min. Celso Mello, julgamento em 29 ago. 
1992. Esse critério objetivo, todavia, pode causar distorções representativas relevantes, como no caso de atividades 
profissionais	eminentemente	regionalizadas	(seringueiros),	ou	de	difícil	organização	associativa.

23 Vale ressaltar que, no entendimento da Corte, sequer estão legitimados à propositura de ação de controle normativo em 
abstrato	as	entidades	de	classe	que	 reúnam	membros	de	diversas	categorias	profissionais.	Trata-se	da	 ilegitimidade	
conferida à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, cuja “heterogeneidade da composição (...) descaracteriza a 
condição de representatividade de classe”. V. ADI nº 3.850-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 22 abr. 2009, DJe 
14 ago. 2009.
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valorizando, assim, a participação na fiscalização constitucional para o fim de tutelar 
direitos patrimoniais, tornando mais difícil o acesso da sociedade civil para o fim de 
proteger direitos existenciais.24

Além disso, a realização de audiências públicas e a aceitação de amicus curiae 
não estão atualmente submetidas a qualquer critério objetivo e controlável, ficando 
à mercê da discricionariedade do relator. Muitos estudos realizados nos últimos anos 
demonstram a seletividade e ausência de transparência e objetividade no uso desses 
instrumentos pelo STF, o que compromete a leitura de que possam ser entendidos 
como autênticas ferramentas de democratização.25

Quanto ao segundo aspecto, de que a verificação da representatividade das 
Cortes deve ser empreendida ex post e com base no seu grau de funcionalidade 
democrática, penso que pode ser idealizado, em linhas gerais e preliminares, como a 
aspiração de que os tribunais operem como guardiões do pluralismo e da igualdade. 
Pode-se objetar que essa é noção muito genérica, e que pouco esclarece sobre o 
que se espera dos juízes nos casos específicos. No entanto, é possível afirmar que 
as Cortes serão mais legítimas nos contextos em que houver uma confiança de que 
possuem uma porosidade igualitária, conferindo equivalência de chances de acesso 
às diversas forças sociais, e especialmente àquelas que se mostrem mais vulneráveis 
no contexto da representação tradicional.

Muitas ideias aqui lançadas merecem um desenvolvimento analítico que 
desbordaria dos estreitos limites da proposta deste artigo. Em encerramento a 
essas reflexões, a síntese que proponho como referencial para pensar a potencial 
funcionalidade democrática das cortes pode ser colocada nos seguintes termos: para 
que os Tribunais possam ter uma utilidade representativa – primária ou corretiva das 
instâncias tradicionais – eles devem estar aparelhados para agir como guardiões do 
pluralismo da igualdade. No entanto, isso não é possível sem que o acesso a eles seja 
efetivamente igualitário. A verificação do atendimento a esses pressupostos deve ser 
efetivada retrospectivamente, e a noção de representatividade judicial democrática 
não deve ser usada como um atributo que os credencia a falar em nome do povo. 
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RESUMo 

A responsabilização civil do Estado tem sido uma matéria em enfoque 
há tempos, uma vez que se traduz em uma relação jurídica claramente desigual 
entre o ente estatal e o particular, onde este deve se utilizar das ferramentas 
disponíveis para exigir daquele que seus direitos e garantias constitucionais sejam 
devidamente cumpridas e respeitadas. Desta forma, o presente trabalho traz uma 
abordagem histórica das teorias da Responsabilidade Civil do Estado no mundo 
e especificamente no Brasil, no intuito de demonstrar as evoluções ocorridas no 
instituto com o passar do tempo. 
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ABSTRACT

The civil liability of the state has been a subject in focus for a long time, 
because it translates into a legal relationship clearly unequal between state entity 
and the individual, where it must use the tools available to demand that their rights 
and constitutional guarantees are properly fulfilled and respected. This way, this 
study brings a historical approach of theories of Civil Liability of the State in the 
world and specifically in Brazil, in order to demonstrate the developments occurring 
in the institute over time.
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InTRoDUção

Responsabilidade Civil do Estado consiste na obrigação do Estado de 
recompor os prejuízos causados aos particulares através de condutas ilícitas ou 
lícitas, comissivas ou omissivas, materiais ou jurídicas, imputáveis aos agentes 
públicos. (DI PIETRO, 2006, p. 618.)

O Estado, como pessoa jurídica de direito público, só pode atuar por meio 
de seus agentes ou delegatários, que exteriorizam a sua vontade. Assim, impõe-se 
ao Estado o dever de compor o dano causado a particulares por seus agentes ou 
delegatários, no exercício de suas atribuições.

Conforme leciona Moraes (2007, p. 248), enquanto sujeito de direito, o Estado 
submete-se à responsabilidade civil, prevendo a Constituição Federal que as pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

Na mesma esteira, bastante elucidativa é a lição de Canotilho (1974, p. 13 
apud DINIZ, 2007, p. 613), conquista lenta, mas decisiva do Estado de Direito, a 
responsabilidade estadual é, ela mesma, instrumento de legalidade. É instrumento 
de legalidade, não apenas no sentido de assegurar a conformidade ao direito dos 
actos estaduais: a indenização por sacrifícios autoritariamente impostos cumpre 
uma outra função ineliminável no Estado de Direito Material – a realização da 
justiça material.

Nota-se que ambos os autores supracitados afirmam que responsabilização 
do Estado está intimamente ligada à noção de Estado de direito, onde todos estão 
sujeitos à lei e, ocasionando dano a alguém, imputa-se a obrigação de repará-lo. 

Canotilho traz à tona o princípio da legalidade, que garante, no Estado de 
direito, que a ninguém será imposta qualquer obrigação sem prévia cominação legal. 
No entanto, a legalidade é princípio constitucional expresso inerente ao Estado, que 
limita a atuação do mesmo, ou seja, o Estado, além de criador das leis, não pode agir 
senão em virtude destas. 

Assim, o Estado, considerado sujeito de direito, está obrigado a reparar os 
danos que causar não somente a particulares, mas a todos, através de seus agentes 
ou delegatários que expressam sua vontade. 

Por derradeiro, entendo que todos os autores citados acima acertadamente 
discorreram acerca da definição de Responsabilidade Civil do Estado, sendo que Di 
Pietro e Moraes partiram diretamente do texto legal e Canotilho veio destacando a 
importância do instituto e sua íntima ligação com o princípio da legalidade, sempre 
com o objetivo de atingir a justiça.

EVolUção HISTóRICA

Agora passaremos a analisar a evolução do instituto da Responsabilidade Civil 
do Estado desde o período dos Estados absolutistas até os dias atuais.
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A IRRESPonSABIlIDADE Do ESTADo

O advento do Estado moderno não trouxe, de imediato, a responsabilização 
do Estado por atos decorrentes de suas funções. Ao contrário, durante muitos 
séculos vigorou a chamada Teoria da Irresponsabilidade do Estado (baseada na 
ideia de soberania, onde o Estado possuía autoridade incontestável perante o 
particular e por isso não poderia ser responsabilizado), com fundamento no poder 
divino atribuído aos reis.

Em um primeiro momento, a essência dos Estados absolutistas era a soberania, 
ou seja, a autoridade maior não se submetia a mais ninguém. Assim, ao Estado 
absolutista não podia ser atribuído qualquer tipo de responsabilidade, sob pena de 
ferir a sua soberania.

Por essa teoria, o Estado, personificado na figura do rei, traduzia a vontade 
divina e, por essa razão, não cometia erros ou causava prejuízo aos particulares. 
Esta ideia se traduz no postulado “the king can do no wrong” e “Le roi ne peut mal 
faire” (o rei não pode errar).

A justificativa dessa teoria é que o Estado não possuía vontade própria, agindo 
por meio de seus agentes e, portanto, não poderia violar a lei. Caso o agente agisse 
atentando ao ordenamento jurídico, lesando direitos de particulares, devia responder 
pessoalmente pelos danos causados.

Desta forma, o individuo poderia responsabilizar pessoalmente o agente 
público que, quando lhe causasse algum dano, agindo com dolo ou culpa, estaria 
obrigado a ressarci-lo.

Assim, mesmo vigendo a teoria da irresponsabilidade do Estado no período 
Absolutista, já se admitia a responsabilidade pecuniária dos agentes da Administração. 
Segundo Cavalieri Filho (2003. p. 236), “sustentava-se que o Estado e o funcionário 
são sujeitos diferentes, pelo que este último, mesmo agindo fora dos limites de seus 
poderes, ou abusando deles, não obrigava, com seu fato, a Administração”.

Nas palavras de Diniz (2007, p. 276):

[...] esta teoria não é mais aceita, pois a valoração dos direitos não se 
compadece com a ideia de que a vítima de um procedimento lesivo não tenha, 
contra o Estado, o direito de reparação, devendo limitar-se a demandá-la 
daquele que diretamente causou o mal, embora procedendo em nome e por 
conta do Estado.

No entanto, com o passar do tempo e o advento do Estado de Direito, no qual 
o Estado passou a figurar como sujeito de direitos e deveres, tal como qualquer 
pessoa, não fazia mais sentido sua isenção total de responsabilidade.

Desse modo, a teoria da Irresponsabilidade do Estado foi sendo aos poucos 
superada, pois não era mais concebível que a vítima de um ato lesivo não tivesse, 
contra o Estado, o direito de reparação, fazendo nascer, assim, a teoria seguinte.
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TEoRIAS SUBJETIVAS

Em um segundo momento da evolução, ocorreu a transição da Teoria da 
Irresponsabilidade para uma concepção subjetiva da responsabilidade estatal, 
fundada na culpa do funcionário e nos princípios da responsabilidade por fato de 
terceiro (patrão, preponente, mandante, representante).

Em decorrência da Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, e do início 
do sistema capitalista, a sociedade sofreu grandes transformações em sua estrutura, 
acompanhadas por uma notável evolução tecnológica. Além disso, difundiu-se a 
ideia de submissão do Estado ao direito, o que resultou no reconhecimento dos 
direitos dos indivíduos perante o Estado.

Esta teoria se dividia em relação aos atos de gestão e atos de império. Quando o 
Estado agisse como pessoa privada, no caso dos atos de gestão, seria responsabilizado 
pelos danos que causasse e, quando agisse em razão do império, no exercício da soberania, 
não era possível que fosse responsabilizado pelos prejuízos que viesse a causar.

Por motivos óbvios, inclusive de ordem prática, esta teoria continha uma 
falha clara, pois havia uma enorme dificuldade em distinguir se o dano causado ao 
indivíduo decorria de atos de gestão ou atos de império, sendo que só no primeiro 
caso ele era ressarcido pelos prejuízos causados pelo Estado. 

Com a evolução da administração pública, surgiu a Teoria da Culpa Administrativa 
ou da faute du service (falta do serviço), que marcou a transição entre a doutrina da 
responsabilidade subjetiva para a responsabilidade objetiva do Estado.

Por essa teoria, o dever do Estado de indenizar o dano existe caso seja 
comprovada a falta do serviço, ou seja, a não prestação, o funcionamento defeituoso, 
ineficiente ou insatisfatório do serviço público prestado, do qual decorre o dano.

Nesse caso, a culpa seria do serviço público em si e não mais do agente estatal, 
ou seja, o direito à reparação do prejuízo pelo Estado fundamenta-se ou na culpa 
individual do agente causador do dano ou na culpa decorrente do próprio serviço, 
denominada culpa anônima, já que não é possível individualizá-la.

Para fazer jus à indenização, caberia ao particular a comprovação da não 
prestação do serviço ou de sua prestação ineficiente, insatisfatória, a fim de 
configurar a culpa do serviço e, consequentemente, a responsabilidade do Estado.

Em verdade, a falta do serviço implicava o reconhecimento de culpa da Administração. 
Assim é que Carvalho Filho (2004, p. 448), ao discorrer sobre o assunto, revela:

[...] para que o lesado pudesse exercer seu direito à reparação dos prejuízos, 
era necessário que comprovasse que o fato danoso se originava do mau 
funcionamento do serviço e que, em consequência, teria o Estado atuado 
culposamente. Cabia-lhe, ainda, o ônus de provar o elemento culpa.

A crítica relacionada a essa teoria consiste no fato de que, para que fosse válida, 
o particular deveria estar em relação de igualdade para com o Estado. A realidade, 
no entanto, demonstra a relação de hipossuficiência do particular em relação ao 
Estado, o que dificulta o ônus de provar a culpa, em sentido amplo.
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TEoRIAS oBJETIVAS

Em uma última fase deste contexto evolutivo, surgiu a Responsabilidade 
Objetiva do Estado, fundamentada nos princípios da equidade e da igualdade de 
ônus e encargos sociais.

Nessa linha de intelecção, Mello (2004, p. 890) faz a seguinte observação 
sobre a base jurídica da responsabilização objetiva:

[...] o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime 
repartição dos ônus provenientes de atos ou efeitos lesivos, evitando que 
alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades 
desempenhadas no interesse de todos. De consequente, seu fundamento é o 
princípio da igualdade, noção básica do Estado de Direito.

Fica claro que o Estado, por deter um maior poder jurídico, político e econômico, 
coloca os indivíduos em uma posição de fragilidade, correndo um risco bem maior, 
decorrente de suas atividades. Dessa maneira, “à maior quantidade de poderes haveria 
de corresponder um risco maior.” (CARVALHO FILHO, 2007, p. 490).

Tal constatação, baseada no princípio da igualdade, fez surgir a denominada 
Teoria do Risco, dividida em Teoria do Risco Integral e Teoria do Risco Administrativo, 
a qual serve de fundamentação para a responsabilidade objetiva do Estado.

De acordo com a Teoria do Risco Integral, para que surja a responsabilidade de 
indenizar do Estado basta a comprovação de qualquer dano causado ao indivíduo, 
na gestão de seus serviços, ainda que o dano decorra de culpa da vítima, ou de 
qualquer outra excludente de responsabilidade.

Como ensina Meirelles (2004, p.627), a adoção da Teoria do Risco Integral 
atenta contra a equidade social, vez que:

[...] por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar 
qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo 
da vítima. Daí por que foi acoimada de “brutal”, pelas graves consequências 
que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza. 

Consequentemente, ter-se-ia um aumento injustificado das despesas do 
Estado, promovido a segurador universal, o que poderia até mesmo comprometer a 
qualidade dos serviços prestados à população.

Por derradeiro, a Teoria do Risco Integral não comporta as causas excludentes 
da responsabilidade do Estado, quais sejam, culpa da vítima ou de terceiro, caso 
fortuito, força maior e estado de necessidade; representando uma exacerbação da 
responsabilidade civil do Estado.

A Teoria Do Risco Administrativo dispensa a comprovação da culpa, bastando 
que ela exista, mas ainda confere ao Estado a possibilidade de comprovar a 
ocorrência de algumas das excludentes de sua responsabilidade, para atenuar ou 
excluir o dever de indenizar.
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Por essa teoria, o Estado não deveria indenizar o dano tão somente quando 
este decorresse de culpa do agente ou de falha no serviço, que configuram os atos 
ilícitos, mas também os resultantes de atos ilícitos, visto que não era mais a culpa do 
serviço ou do servidor que gerava essa responsabilidade, mas sim o risco que toda 
atividade estatal implicaria para os administrados.

Desta forma, o Estado seria responsabilizado sempre que sua atividade 
configurasse um risco para o administrado, independente da existência de culpa 
e desde que esse risco tenha provocado um dano. A responsabilidade, portanto, 
passou a ser objetiva. O lesado somente precisava provar a conduta estatal, o dano 
e o nexo causal entre ambos.

Sobre o dever jurídico de incolumidade dos administrados, preleciona 
Cavalieri Filho (2003, p. 240) que: 

 
O Estado tem o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo 
quando perigosa ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar 
dano a ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja 
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa.

Também é interessante registrar que a Teoria do Risco Administrativo inverte 
o ônus da prova, ou seja, caso o particular lesado, autor da ação, alegue a existência 
do fato, o dano e o nexo causal, cabe ao réu, qual seja o Estado, a contraprova de tais 
alegações. Ainda nesse caso, o Estado somente excluiria ou atenuaria sua obrigação 
se demonstrasse alguma das causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade.

 EVolUção HISTóRICA no BRASIl

Nosso ordenamento jurídico foi acompanhando a evolução da responsabilização 
do Estado, adotando as teorias predominantes em cada época.

No Brasil Colônia, em razão da subordinação à Portugal, vigia, como em 
toda a Europa, a Teoria da Irresponsabilidade do Estado e do Soberano perante os 
seus administrados.

O período Imperial passou por algumas alterações, mas manteve-se o Imperador 
irresponsável. As constituições de 1824 (art. 179) e de 1891 (art.82) passaram a prever 
a possibilidade de se responsabilizar diretamente o funcionário pelos atos praticados 
no exercício de sua função, desde que agisse com abuso ou omissão.

As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por 
atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, 
procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, 
salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.

 Essa teoria exigia que o lesado comprovasse a ilegalidade na conduta do 
agente que, agindo de forma contrária ao Direito, culposa ou dolosamente, lhe 
causou dano ou deixou de impedir que o mesmo ocorresse, quando era seu dever.
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A Constituição de 1934 fixou, em seu artigo 171, a responsabilidade solidária 
dos funcionários e da Fazenda Pública Nacional, Estadual ou Municipal, pelos 
danos decorrentes de sua conduta, sendo estes fundados em negligência, omissão 
ou abuso no exercício de seus cargos.

A Constituição de 1937 repetiu o mesmo texto, apenas excluindo dois 
parágrafos referentes à citação do funcionário como litisconsorte e a consequente 
execução regressiva contra ele.

Entretanto, o grande avanço na teoria da responsabilidade do Estado no Brasil 
se deu com a Constituição Federal de 1946 que, ao acatar a teoria objetiva, portanto 
independente de culpa, estabeleceu em seu artigo 194 que “As pessoas jurídicas 
de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus 
funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

O direito de regresso do Estado contra o funcionário causador do dano 
ficou estabelecido no parágrafo único do mesmo artigo, fixando que “Caber-
lhe-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver 
havido culpa destes.

A Constituição de 1967 continuou a responsabilizar objetivamente as pessoas 
de direito público. No entanto, houve um alargamento na responsabilização das 
pessoas jurídicas de direito público por atos de seus servidores ao excluir do texto 
legal a palavra interno, passando a alcançar tanto as entidades políticas nacionais, 
como as estrangeiras.

A Constituição Federal de 1988 manteve a responsabilidade do Estado com 
base na Teoria Objetiva, porém incluindo na mesma teoria, além das pessoas 
jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, estabelecendo em seu artigo 37 § 6º, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, 
nos casos de dolo ou culpa.

O Estado responderá objetivamente, mas se condenado a ressarcir o 
dano causado a terceiro por funcionário, que agiu dolosa ou culposamente, terá 
ação regressiva contra este. Logo, nas relações entre Estado e funcionário, a 
responsabilidade será subjetiva, visto que o direito de regresso contra o funcionário 
faltoso pressupõe a comprovação da culpa deste.

Para que haja responsabilidade objetiva do poder público é necessário que 
exista um comportamento comissivo do Estado.

Segundo Diniz (2007, p. 281) o artigo 37, § 6º, reporta-se a comportamento 
comissivo do Estado, pois só uma atuação positiva pode gerar, causar, produzir 
um efeito.

No entanto, em relação às condutas omissivas do Estado, o lesado deverá 
provar a alegada falta diante de um dever jurídico de atuar, o que caracteriza 
comportamento culposo da Administração. 
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Como afirma Mello (2007. p. 987):

Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se 
não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o 
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que 
lhe impunha obstar ao evento lesivo.

Neste caso, tem-se a aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade.

RESPonSABIlIDADE CIVIl Do ESTADo DECoRREnTE 
DE ConDUTAS CoMISSIVAS E oMISSIVAS

A Responsabilidade Civil do Estado poderá decorrer de duas situações, quais 
sejam: 1) de uma conduta comissiva do Estado, onde o agente é causador imediato 
do dano; 2) de conduta omissiva do Estado, em que este não provoca diretamente o 
dano, mas tinha o dever de evitá-lo.

Desta forma, passamos a analisar a primeira situação. O artigo 37 § 6º, da 
Constituição Federal dispõe:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, 
nos casos de dolo ou culpa.

A expressão causarem no dispositivo supracitado indica ação, uma atuação 
positiva do Estado, ou seja, uma conduta comissiva da Administração Pública. 
Neste caso, tem-se a presença da Responsabilidade Objetiva do Estado proveniente 
da Teoria do Risco Administrativo adotada pela nossa Carta Magna, de modo que 
torna-se desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do agente causador.

Nesse sentido é o entendimento de Cavalieri Filho (2000, p. 143) de que 
“risco é a probabilidade de dano, importando isso dizer que aquele que exerce uma 
atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente”.

Assim, a responsabilização na modalidade objetiva não pressupõe 
necessariamente a ocorrência de um ato ilícito por parte do Estado, sendo que, 
mesmo que este haja totalmente dentro da legalidade e cause dano a terceiro, será 
obrigado a repará-lo.

Na sábia lição de Diniz (2007, p. 620):

Adota, nas relações entre o Estado e o administrado a responsabilidade 
objetiva da pessoa jurídica de direito público, por comportamento danoso 
de seu funcionário, fundada na teoria do risco, segundo a qual basta, para 
que o Estado responda civilmente, que haja dano, nexo causal com o ato do 
funcionário e que este funcionário se ache em serviço no momento do evento 
prejudicial a direito particular, não requerendo a averiguação de dolo ou culpa 
do agente público.
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Desta forma, para que se configure a Responsabilidade Objetiva do Estado é 
necessário, tão somente, que se comprove a existência de uma conduta do agente estatal, 
ocorrência de um dano indenizável, o nexo causal entre a conduta e o dano e a ausência 
de causa excludente da responsabilidade estatal, que discorreremos mais a frente.

É importante destacar que atualmente, no Brasil, a Responsabilidade Objetiva 
do Estado somente decorrerá da Teoria do Risco Integral nos casos de danos 
ambientais e nucleares que, por sua grande relevância, não admitem as excludentes 
da responsabilização estatal.

Na segunda situação, o dano decorre de uma conduta omissiva do Estado, vez 
que não somente a ação produz danos, pois ao omitir-se o agente público também 
pode causar prejuízo ao administrado. (GONÇALVES, 2009, p. 139.)

Neste caso, entende-se que resta configurada a Responsabilidade Subjetiva 
do Estado, uma vez que, além da comprovação dos elementos que ensejam a 
responsabilização objetiva, quais sejam conduta do agente, dano e nexo causal, 
necessária se faz a discussão de dolo ou culpa no ato da Administração, comprovando 
que o Estado tinha o dever legal de agir e não o fez.

Nessa esteira, ensina Mello (2007, p. 987):

Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples 
relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com 
efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso 
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-
lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao 
Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria 
a extraí-la do nada. 

Desta feita, é imprescindível que se comprove que o Estado, tendo o dever 
legal de agir, se absteve, vindo então a ocasionar o dano.

Diferentemente da Responsabilidade Objetiva, a Subjetiva é sempre fundada 
em atos ilícitos, uma vez que está intimamente ligada à análise de dolo ou culpa, nas 
vertentes imprudência, negligência e imperícia.

Neste sentido decidiu a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, pelo voto do 
Min. Carlos Velloso:

Em se tratando de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade passa a 
ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, numa de suas três vertentes, negligencia, 
imprudência ou imperícia, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la 
(RT, 753:156)

Para corroborar este entendimento, vejamos outro julgado do Supremo 
Tribunal Federal proferido pelo ministro Carlos Velloso:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO 
OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR 
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APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA 
PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Tratando-
se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é 
subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a 
negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário 
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma 
genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - faute du service dos 
franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de 
causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado 
a terceiro. III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um 
apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo 
de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: 
RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, “D.J.” de 19.12.96; RE 130.764/PR, 
Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido. 
(STF, RE369820/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ 27/02/2004, p. 38)

Como foi visto no voto do Ministro Carlos Velloso, o seu entendimento é 
de que a responsabilização neste caso, por se tratar de conduta omissiva do Poder 
Público, é Subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa, mesmo que 
não possa ser atribuída a um indivíduo específico, mas sim ao serviço estatal de 
modo geral. Conclui ainda que, no presente caso, está ausente o nexo causal entre 
a fuga do apenado e o crime de estupro, requisito necessário para a configuração da 
responsabilidade do Estado em qualquer de suas modalidades. 

Em conclusão, acertada é a divisão entre atos comissivos e omissivos do Estado 
que configuram, respectivamente, a Responsabilidade Objetiva e Subjetiva, pois, 
se assim não o fosse, haveria uma sobrecarga ao Estado, devendo este indenizar, 
independente de culpa, danos que nem ao menos concorreu para que ocorressem.

Desta forma, a Responsabilidade Objetiva, por se mostrar muito mais onerosa 
para uma das partes, só poderá ser considerada quando constar expressamente no 
texto legal, como é o caso da decorrente de atos comissivos, que está expressa no 
artigo 37 § 6º, da Constituição Federal.

 CAUSAS EXClUDEnTES DA 
RESPonSABIlIDADE CIVIl Do ESTADo

A responsabilidade civil do Estado, mesmo quando objetiva, será elidida ou 
incidirá de forma atenuada, quando presentes determinadas situações aptas a excluir 
o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano experimentado pelo particular ou 
quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a única causa.

Verifica-se, portanto, que quando o Estado não der causa ou não for o único 
responsável pelo dano, sua responsabilidade será excluída ou atenuada. Entretanto, 
fica a cargo do Estado comprovar a existência de uma das excludentes de sua 
responsabilidade, ou seja, inverte-se o ônus da prova.
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A sábia lição de Moraes (2007, p. 253) esclarece:

A responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso 
fortuito, ou, ainda, se comprovada a culpa exclusiva da vítima, pois nessas 
hipóteses estará afastado um dos requisitos indispensáveis para a aplicação do 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal: nexo causal entre a ação ou omissão 
do Poder Público e o dano causado. 

Entende-se por força maior a ocorrência de um fenômeno da natureza 
imprevisível, inevitável, absolutamente independente da vontade humana. Neste 
caso, o Estado se vê incapacitado diante da imprevisibilidade dos referidos 
fenômenos, o que vem a excluir o nexo causal e, por consequência, elidir a 
responsabilidade estatal de indenizar eventuais danos.

Vale frisar que se o Estado deixar de realizar ato indispensável e sobrevier o 
fenômeno natural que cause dano a particulares pela falta daquele ato, caracteriza-
se a conduta omissiva do Estado que, portanto, será responsável pela reparação dos 
prejuízos, visto que estará presente o nexo causal entre dano e ato omissivo.

Um exemplo da situação descrita acima é quando as chuvas provocam 
enchentes na cidade, inundando casas e destruindo objetos, o Estado responderá se 
ficar demonstrado que a realização de determinados serviços de limpeza dos rios ou 
dos bueiros teria sido suficiente para impedir a enchente. (DI PIETRO, 2006, p. 625.)

No caso fortuito, por sua vez, o dano decorre exclusivamente de ato humano 
doloso ou culposo de terceiro, independentemente da vontade das partes. Por ser 
algo que não poderia ser evitado, há também a exclusão do nexo causal.

A culpa exclusiva da vítima também possui o condão de excluir a 
responsabilidade estatal, quebrando o nexo de causalidade, visto que a Administração 
não pode ser responsabilizada por fatos a que, de forma alguma, deu causa.

Nesse sentido, o STF assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO 
PÚBLICO E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 
PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA DA VÍTIMA. REEXAME 
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade 
objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da 
vítima, para o fim de abrandá-la ou mesmo excluí-la. Precedentes. 2. Reexame 
de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do 
Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI-
Agr636814/ DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 15/06/2007) 

Conforme o exposto, conclui-se que, quando constatado que o fato se deu por 
culpa exclusiva da vítima, exclui-se a responsabilidade civil do Estado, uma vez que 
ausente o nexo de causalidade entre conduta do Estado e o dano causado.
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No caso de existirem causas simultâneas praticadas pelo Estado e pelo 
particular que concorreram para o dano, em grau de importância e intensidade, 
sendo que uma das condutas em apartado não seria por si só capaz de produzir o 
resultado, não haverá excludente de responsabilidade. 

Quando outra causa se junta à principal e concorre para a produção do resultado 
tem-se a concausa ou causalidade múltipla. O que se verifica nessa situação é uma 
repartição de culpas e, consequentemente, uma atenuação no quantum indenizatório, 
na medida da participação no evento.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS “A” E “C”- RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – RESPONSABILIDADE 
SUBJETIVA – NEGLIGêNCIA NA SEGURANÇA DE BALNEÁRIO 
PÚBLICO – MERGULHO EM LOCAL PERIGOSO – CONSEQUENTE 
TETRAPLEGIA – IMPRUDENCIA DA VÍTIMA – CULPA RECÍPROCA – 
INDENIZAÇÃO DEVIDA PROPORCIONALMENTE. (Superior Tribunal de 
Justiça, REsp 418713/SP, Ministro Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 08/09/2003).

Assim, resta claro da interpretação do julgado supramencionado que, 
no caso de culpa concorrente entre Estado e particular, não há excludente de 
responsabilidade, mas sim a redução proporcional da quantia indenizatória de 
acordo com a participação de cada um no evento.

Segundo Meirelles (2004, p. 652) o risco administrativo não significa que a 
Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo 
particular, mas apenas e tão somente que a vítima fica dispensada da prova da culpa 
da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no 
evento danoso, caso em que se eximirá total ou parcialmente da indenização.

Vale salientar que alguns consideram o estado de necessidade também como 
causa de exclusão da responsabilidade, pois, com fulcro no princípio da supremacia 
do interesse público sobre o particular, traduz situação caracterizada pela prevalência 
do interesse geral sobre o individual.

Este caso ocorre quando presentes situações de perigo iminente, não provocadas 
pelo agente, como, por exemplo, no caso de guerras, onde se faz necessário o 
sacrifício do interesse particular, podendo o Poder Público intervir em razão de seu 
poder discricionário.

ConSIDERAçÕES FInAIS

Por derradeiro, percebe-se que, no que tange à evolução histórica da 
Responsabilidade Civil do Estado, partimos dos Estados absolutistas, centrados na 
soberania e onde vigorava a total irresponsabilidade do ente estatal. 

Com a evolução do instituto e o surgimento de diversas teorias, alcançamos o 
Estado pautado na democracia, sendo este responsabilizado objetivamente por seus 
atos comissivos e subjetivamente quando tratar-se de condutas omissivas.
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Na maioria das vezes não existe dificuldade em definir as condutas lícitas ou 
ilícitas do ente estatal que causam danos aos administrados, devendo estes serem 
reparados independentemente de dolo ou culpa, no caso da responsabilidade 
objetiva, ou considerando-se referidos elementos, na responsabilização subjetiva 
decorrente de condutas omissivas, quando ausentes as hipóteses aptas a excluir a 
responsabilidade do Estado.

Destarte, a evolução histórica nos mostra que o referido instituto veio se 
aperfeiçoando com o passar do tempo, com o intuito de compensar a desigualdade 
clara existente entre o ente estatal e os administrados, sem, no entanto, elevar o 
Estado à posição de segurador universal.
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