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EDITORIAL 

 

A Faculdade Estácio de Sergipe vem a público apresentar mais uma edição do Caderno de 

Pesquisa e Extensão Desafios Críticos – CPEDeC, revista interdisciplinar que visa proporcionar 

aos pesquisadores, professores e discentes locais, nacionais e internacionais, um espaço voltado 

à comunicação científica.  

Nesta edição, foram comtemplados estudos no âmbito jurídico, perfazendo o total de dez 

trabalhos que abordam temáticas variadas, entretanto, existindo sempre a noção de novas 

perspectivas e interfaces, assim especificadas: a interpretação dada pelo supremo tribunal 

federal ao artigo 41 da lei maria da penha: uma crítica ao ativismo judicial; direitos humanos e 

o meio ambiente carcerário; o futuro do trabalho; a efetivação do acesso à justiça no novo 

código de processo civil; garantia de emprego à mulher vítima de violência doméstica e 

familiar; o direito internacional e comunitário: proteção dos direitos humanos; adoção à 

brasileira: efeitos frente ao princípio da prevalência dos interesses do menor; teoria da 

separação dos poderes e ativismo judicial no estado democrático de direito: colisão ou 

coexistência?; mediação e uma releitura do princípio do acesso à justiça: uma solução à 

incongruência do neocontitucionalismo e breves análises sobre o direito ao domínio na 

legislação argentina.  

Os temas abordados também levaram em conta as questões contemporâneas e as discussões 

teóricas que remetem aos doutrinadores e jurisprudências em vigor.  

 

 

Uma boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortência de Abreu Gonçalves 

Pós-doutorado em Estudos Culturais – PACC/FCC/ UFRJ  

Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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A INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO ARTIGO 

41 DA LEI MARIA DA PENHA: UMA CRÍTICA AO ATIVISMO JUDICIAL 

 

Marcelo Rocha Mesquita1 

 

RESUMO 

 

O presente artigo científico busca mostrar a os fenômenos jurídicos do ativismo judicial e da 

constitucionalização do direito surgidos com o neoconstitucionalismo. O primeiro resultado da 

expansão da jurisdição constitucional uma das características do constitucionalismo 

contemporâneo e a constitucionalização do direito que se dá em razão da passagem da 

Constituição para o centro do sistema jurídico, irradiando para o mesmo suas regras, princípios 

e valores. No Direito Penal percebe-se na criminalização de condutas atentatórias a bens 

jurídicos de relevância constitucional, como é o caso da violência doméstica e familiar contra 

a mulher que leva a edição da lei n° 11.340/2006, mais conhecida por Lei Maria da Penha. 

Questiona a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 41 do antes 

mencionado diploma legal apontando como um exemplo negativo do ativismo judicial por 

extrapolar os limites impostos constitucionalmente, inconsistente e sem argumentos coerentes, 

que pode levar a uma perda da legitimidade do Poder Judiciário na proteção e efetivação dos 

direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial. Constitucionalização do Direito Penal. Artigo 41 da Lei 

Maria da Penha. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O constitucionalismo passa por profundas transformações a partir da segunda metade 

do século passado, com um movimento denominado por vários autores de 

neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Tal movimento tem como uma 

das principais características a expansão da jurisdição constitucional e como um dos seus efeitos 

o processo de constitucionalização do direito. A expansão da jurisdição constitucional deve-se 

ao fato da consolidação da ideia de superioridade da Constituição e da força normativa de suas 

regras e princípios, cabendo ao Judiciário a função de impedir a violação dos direitos 

fundamentais, bem como a implementação desses mesmos direitos no caso de omissões 

materiais por parte dos demais Poderes e é justamente esse protagonismo do Judiciário que leva 

ao chamado ativismo judicial, visto por muitos com certa reserva em razão da legitimidade e a 

arbitrariedade de certas decisões judiciais. 

A constitucionalização do direito consiste na irradiação das normas, valores e 

princípios constitucionais por todo o ordenamento jurídico, realidade cada vez mais presente 

no cenário nacional. No Direito Penal tal fenômeno também está presente, tanto na 

descriminalização de certas condutas como na criminalização de condutas atentatórias a 

determinados bens jurídicos tutelados constitucionalmente, como a questão da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, modalidade de violência das mais covardes, reflexo de 

uma realidade sociocultural ainda marcadamente patriarcal e machista, que levou a edição da 

Lei n° 11.340/2006. 

                                                           
1 Graduado em Direito pela Universidade Federal do Piauí - UFPI. Pós-graduado em Direito Penal e Processual 

Penal pela Estácio Fase. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe - UFS. Professor da graduação 

e pós-graduação da Faculdade Estácio de Sergipe - Estácio FaSe. Defensor Público estadual. 
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Após uma breve descrição do ativismo judicial e da constitucionalização do Direito 

Penal em especial, o presente artigo dedica-se a analisar o processo do sistema de proteção 

normativa da mulher vítima de violência doméstica e familiar, que culminou com a edição da 

“Lei Maria da Penha” a qual, atendendo aos anseios do movimento feminista, promove um 

enrijecimento do sistema penal, como fica claro através da leitura dos artigos 16, 17 e 41 da lei. 

A discussão proposta no presente artigo é em relação à interpretação dada pelo 

Supremo Tribunal Federal ao artigo 41 da Lei n° 11.340/2006 que ampliou a vedação contida 

na norma para as contravenções penais numa clara demonstração de ativismo judicial 

reprovável por inconsistente e por não observar os limites traçados pela própria Constituição. 

 

2 NEOCONSTITUCIONALISMO 
 

Após a Segunda Grande Guerra e as atrocidades que dela advieram com os regimes 

autoritários nazifascistas, o movimento constitucionalista sofreu uma revolução. A Constituição 

vista até então como uma carta eminentemente política passa a ser reconhecida como um 

documento com força normativa, ou seja, suas disposições passam a ter caráter obrigatório e 

vinculativo, tal ideia tem como maior expoente Konrad Hesse. A Constituição, de “simples 

folha de papel”, passa a ter “sua normatividade densificada à base de princípios e diretrizes 

substanciais dirigidas a todos os órgãos de Estado, tanto na criação como na aplicação do 

Direito” (FELDENS, 2007, p. 833). O parlamento, que até 1945 detinha uma posição de 

supremacia, cede espaço para a ideia de supremacia da Constituição que incorporou uma série 

de direitos fundamentais, em especial direitos sociais, passando a representar um espaço 

inacessível ao legislativo e, por conseguinte, fortalecendo o Poder Judiciário no papel de 

instituição incumbida da preservação e efetivação dos direitos fundamentais através da Justiça 

Constitucional. Essa nova fase do constitucionalismo é denominada como 

neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. 

Nesse sentido, Barroso (2013, p. 288): 

 
O novo direito constitucional, fruto das transformações narradas neste 

capítulo, tem sido referido, por diversos autores, pela designação de 

neoconstitucionalismo. O termo identifica, em linhas gerais, o 

constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma cultura 

filosófica pós-positivista, marcado pela força normativa da Constituição, pela 

expansão da jurisdição constitucional e por uma nova hermenêutica. Dentro 

dessas balizas gerais, existem múltiplas vertentes neoconstitucionalistas. 

 

Essa expansão da jurisdição constitucional levou a um protagonismo por parte do 

Poder Judiciário diante das omissões materiais do Legislativo e Executivo na tutela e 

concretização dos direitos fundamentais a que foi dado o nome de ativismo judicial. 

 

2.1 Ativismo Judicial 

É a expansão da Jurisdição Constitucional um dos temas mais polêmicos do 

neoconstitucionalismo com o denominado ativismo judicial. È certo que a Justiça 

Constitucional que vela pela supremacia constitucional não surgiu somente após a segunda 

grande guerra, mas tem sua origem na Suprema Corte estadunidense com o caso "Marbury 

contra Madison" decidido pelo juiz-presidente Marshall em 1803. Tal modelo de controle de 

constitucionalidade se expandiu, sendo reproduzido por diversos países. Ocorre que, com a 

incorporação dos mais diversos direitos fundamentais nas Constituições modernas da segunda 

metade do século XIX, houve uma ampliação significativa do juiz constitucional, causando um 

protagonismo para muitos constrangedor e causador de tensões com os demais poderes.  
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Para a maioria da doutrina o ativismo judicial extrai sua legitimidade na 

implementação dos direitos fundamentais incorporados à Constituição, já que em razão da sua 

baixa estatura democrática é muito questionado pelos demais poderes (legislativo e executivo) 

que tem seus membros escolhidos pelo povo. Além disso, em muitas oportunidades o Judiciário 

decide contra os interesses da maioria, preservando os direitos fundamentais da minoria 

(contramajoritarismo). 

Como antes assinalado, na segunda metade do século a figura do juiz constitucional 

passou a exerce um papel central na preservação e concretização dos direitos fundamentais, 

principalmente diante das omissões do legislativo e executivo. Contudo, segundo André Ramos 

Tavares (2012, p. 61): 
 

As contemporâneas teorias (materiais) da Constituição (e, com ela, a teoria da 

Justiça Constitucional) tem sido acusadas de deslocar a Constituição de seu 

centro ‘natural’ de gravidade (o eixo político) para uma insuportável e não 

democrática judicialização das decisões(estruturais, institucionais e sociais) 

mais relevantes: a ameaça, aqui, é a hipertrofia sufocante do sistema jurídico 

sobre o sistema político. 

Além dessa judicialização da política, diante das omissões materiais do legislativo e 

executivo, por serem as Constituições contemporâneas principiológicas com conceitos abertos 

à interpretação levam a um ativismo judicial para além dos limites previstos 

constitucionalmente, utilizando-se para isso de uma nova hermenêutica trazida pelo 

neoconstitucionalismo, em especial a técnica de ponderação. Lenio Luiz Streck sobre o tema 

diz “há milhares de decisões (e exemplos doutrinários) fazendo menção a ponderação, que, ao, 

ao fim e ao cabo, é transformada em álibi teórico para o exercício dos mais variados modos de 

discricionarismos e axiologismos” (STRECK, 2011, p. 23). A discricionariedade dada ao juiz 

constitucional não pode nunca descambar para arbitrariedade. 

Nesse sentido, André Ramos Tavares (2012, p.66) assinala: 

 
A arbitrariedade das decisões de um juiz constitucional é algo plausível, pois 

‘a Corte Constitucional não está livre do perigo de converter uma vantagem 

democrática em eventual risco para a democracia (Martins, Mendes, 2001: 

169). A consistência e o refinamento dos métodos de trabalho da Justiça 

Constitucional, portanto, são parte integrante da discussão acerca de sua 

legitimidade de atuação no âmbito dos direitos fundamentais. 
 

A legitimidade do ativismo judicial está diretamente ligada à proteção e efetivação dos 

direitos fundamentais e imbricada na observância dos métodos de interpretação a fim de não 

extrapolar os limites constitucionais, tornando-se uma decisão arbitrária. A perda de 

legitimidade por parte do Judiciário na defesa dos direitos fundamentais pode levar a um 

retrocesso de exclusividade ou supremacia do legislativo, que prevalecia antes da II Guerra 

Mundial. 

 

2.2 Constitucionalização do Direito Penal 

 

A supremacia da Constituição e sua força normativa leva a um outro fenômeno 

chamada constitucionalização do Direito, a Constituição irradiando com força normativa as 

suas normas, princípios e valores, em especial os relacionados aos direitos fundamentais, para 

todo ordenamento jurídico, condicionando, assim, toda a criação, interpretação e aplicação do 

direito.  

Tal fenômeno tem repercussão em todos os poderes estatais, bem como nas relações 

entre os particulares. No poder legislativo, a constitucionalização limita a discricionariedade do 
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legislador na elaboração das leis, bem como o dever de prestação normativa para 

implementação de direitos constitucionais. Com relação ao poder executivo, o processo de 

constitucionalização do direito também limita o poder discricionário do Estado e impõe-lhe 

deveres de atuação, além de fornecer fundamento de validade para a prática de atos previstos 

na Constituição sem a intervenção do legislativo. Quanto ao judiciário, a constitucionalização 

estabelece uma nova postura interpretativa deste poder em razão da centralidade e 

normatividade do texto constitucional, assim como no controle de constitucionalidade. Nas 

relações privadas o processo de constitucionalização também exerce influência com a 

autonomia da vontade limitada pelos princípios e valores constitucionais (BARROSO, 2013, p. 

379). 

No Brasil, o fenômeno da constitucionalização pode ser percebido nos mais diversos 

ramos do direito. O Direito Penal guarda uma íntima relação com a nossa Magna Carta, basta 

fazer uma leitura do artigo 5° da Constituição Federal que traz os direitos e garantias 

individuais, dentre eles o princípio da reserva legal e da ofensividade, além de vários princípios 

implicitamente contidos em nosso texto constitucional como da intervenção mínima e da 

proporcionalidade. O modelo de Estado instituído com a Constituição de 1988 - Estado 

Democrático de Direito - tem como consectário a instituição do modelo garantista penal criado 

por Luigi Ferrajoli em sua obra Direito e Razão em que defende a ideia de um Direito Penal 

voltado a limitar e racionalizar o jus puniendi, devendo somente incindir quando realmente 

necessário na tutela dos bens jurídicos mais relevantes, já que se trata de um controle social 

eminentemente punitivo, fazendo com que a Constituição funcione como duplo limite da 

atuação do legislador infraconstitucional. Primeiro com a ideia de um Direito Penal voltado a 

tutela exclusiva de bens jurídicos que obriga a criação de infrações penais relacionadas à 

condutas exteriores e não interiores. 

Ocorre que, a nossa história é profícua em apresentar exemplos, principalmente em 

regimes totalitários, de que a simples exigência de exclusiva proteção de bens jurídicos não é 

suficiente para a limitar o poder punitivo estatal, necessitando também de uma limitação 

material, ou seja, uma análise acerca do conteúdo da norma que deve estar de acordo com os 

valores constitucionais. É a ideia de vigência e validade trazida por Ferrajoli, em que a primeira 

diz respeito a simples observância das regras formais na elaboração da norma, enquanto a 

segunda refere-se justamente a essa conformidade com os direitos fundamentais contidos na 

Constituição (2010, p. 330). 

Nesse mesmo toar, Luciano Feldens (2007, p.841): 

 
A doutrina (nacional e internacional) parece unânime em afirmar que a 

recepção do modelo de crime como ofensa a bens jurídicos verifica-se como 

um fator necessário, mas insuficiente para expressar o conteúdo do ilícito 

penal. Cuida-se, melhor dito, de um critério de legitimação negativa da 

intervenção punitiva, demais de um aporte inaugural que por certo haverá de 

complementar-se por meio da análise do relacionamento material (axiológico-

normativo) que compartem, entre si, Constituição e Direito Penal.  

 

Caso o Legislativo não observe tais limites, cabe ao Judiciário através do controle de 

constitucionalidade declarar inválida a norma penal ou dá a ela uma interpretação conforme a 

Constituição. 

A Constituição além de impedir a criminalização de certas, bem como sinalizar para a 

despenalização de outras já existentes que não mais se coadunam com a ordem constitucional 

vigente, também exige uma atuação positiva do legislativo na tutela de determinados bens 

jurídicos que o constituinte originário entendeu merecer proteção. Um desses mandados 
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constitucionais de penalização está contido no artigo 226, § 8° da Constituição2 que trata da 

violência no âmbito doméstico e familiar. 

Nesse caso, como em outros contidos no texto constitucional, não tem o parlamento 

liberdade para valorar se tal bem jurídico deve ou não receber tutela penal, pois a Constituição 

já decidiu que sim, porém o legislador é livre para definir os termos e limites desta proteção. 

Outrossim, tal liberdade do legislador deve ser orientada pelo princípio da 

proporcionalidade, proibindo o excesso, bem como uma proteção deficiente, que se não 

observado implica na atuação do poder Judiciário. Nesse sentido, mais uma vez trazemos os 

ensinamentos de Luciano Feldens (2007, p.854): 

 
Embora desfrute de uma ampla liberdade de configuração, o legislador penal 

não se imuniza a um controle de constitucionalidade sobre os atos que produz, 

seja na penalização, seja na despenalização de determinadas condutas. Sua 

liberdade de atuação, conquanto regra, é relativa, encontrando-se submetida a 

pautas que lhe são subministradas pela Constituição, as quais lhe impedem de 

extravasar os limites superior (proibição de excesso) e inferior (proibição de 

proteção deficiente) da proporcionalidade. 

A Constituição impôs ao legislador ordinário a criação de mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar. Tal modalidade de violência, que se desenvolve no âmbito 

privado, muitas vezes de forma silenciosa, envolve na imensa maioria das vezes conflitos 

intersubjetivos em relações continuadas de afeto ou parentesco, tornando ainda mais complexa 

a sua resolução. 

 

3 A LEI MARIA DA PENHA 

 

Inicialmente, em resposta ao disposto no artigo 226, parágrafo oitavo da Constituição 

Federal, o legislativo federal através da Lei n° 10.886/2004, passou a punir de forma mais 

gravosa a lesão corporal praticada no ambiente doméstico e familiar com o acréscimo dos 

parágrafos nono e dez do artigo 129 do Código Penal3 que dispõe acerca do crime de lesão 

corporal. Contudo, tal alteração legislativa, além de se restringir ao crime de lesão corporal, não 

fazia qualquer distinção em relação ao gênero da vítima. A lesão corporal leve no âmbito 

doméstico e familiar, por sua vez, continuou sendo considerada uma infração penal de menor 

potencial ofensivo e, portanto, de competência do Juizado Especial Criminal, já que a pena 

máxima prevista em abstrato era de um ano. 

 Entretanto, a violência no âmbito doméstico e familiar tem como vítima preferencial 

a mulher. A violência de gênero é um fenômeno histórico que perdura há milênios, não só aqui 

no Brasil, mas em todas as partes do mundo, inclusive nos países ditos desenvolvidos. A 

ideologia patriarcal e machista, infelizmente, subsiste até os dias de hoje, à imagem de 

                                                           
2 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações. 
3 Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Violência Doméstica  

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.   

§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, 

aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).   
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virilidade e altivez do homem contrapõe-se a passividade e conformismo da mulher, o “eterno 

elogio da sensibilidade feminina que esconde, afinal, uma enorme discriminação e cria o 

primeiro passo para a violência” (CHAUÍ, 1985, p. 44). 

Na década de setenta surge o movimento feminista e com ele a ideia de reforço da 

tutela penal como forma de emancipação das opressões sofridas pela mulher vítima de violência 

doméstica, ou seja, uma postura retribucionista-aflitiva. (BATISTA, 2009, p. 11).  

Nesse contexto, diante da pressão exercida pelo movimento feminista foi realizada no 

México em 1979 a I Conferência Mundial sobre a Mulher que resultou, no mesmo ano, na 

“Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres”, 

prevendo a possibilidade de ações afirmativas nas mais diversas áreas para eliminar a 

desigualdade sociocultural em relação a mulher. Em 1993, a Conferência da ONU sobre 

Direitos Humanos, definiu a violência contra a mulher como ato atentatório aos direitos 

humanos. Em 1994, foi adotada pela ONU a “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência Doméstica” ou “Convenção de Belém do Pará”, que traz o conceito de 

violência doméstica, deveres dos Estados partes e mecanismos de proteção para prevenir e 

erradicar a violência contra a mulher, tendo a mesma sido ratificada pelo governo brasileiro em 

1995. 

A incorporação das convenções antes mencionadas com status constitucional que 

objetivam reprimir qualquer discriminação contra a mulher e qualquer ato de violência 

doméstica contra a mesma, criando mecanismos para prevenir, punir e erradicar tal espécie de 

violência, bem como o disposto no artigo 226, §8° da Carta Magna que determina a criação 

pelo Estado de mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar deram um claro recado 

ao legislador ordinário de que o mesmo deveria atuar na criação de uma legislação que 

protegesse a mulher vítima de violência doméstica e familiar. 

Até então a grande maioria dos atos de violência doméstica e familiar contra a mulher 

eram apreciados pelos Juizados Especiais Criminais, isso porque a grande maioria das infrações 

penais (crimes ou contravenções) que envolvem violência de gênero são de menor potencial 

ofensivo. Certo é também, que os Juizados Especiais Criminais introduziram no Brasil um novo 

modelo de justiça de natureza consensual com uma série de medidas despenalizadoras, a 

exemplo da composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo, refletindo 

uma tendência minimalista do Direito Penal que, entretanto, ia de encontro à demanda feminista 

de enrijecimento do sistema penal no que se refere a violência de gênero. Em razão disso, várias 

foram as críticas a utilização da Lei n° 9.099/1995 nos crimes que envolvessem violência 

doméstica contra a mulher por trazer uma certa sensação de impunidade em relação ao homem-

agressor por causa das medidas despenalizadoras já citadas e também em razão da mesma lei 

definir como sendo de ação penal pública condicionada à representação o crime de lesão 

corporal leve. 

Segundo Lenio Luiz Streck (1999, p.94): 

 
Com o juizado especial criminal, o Estado sai cada vez mais das relações 

sociais. No fundo, institucionalizou a ‘surra doméstica’ com a transformação 

do delito de lesões corporais de ação pública incondicionada para ação pública 

condicionada. [...] O Estado assiste de camarote e diz: batam-se que eu não 

tenho nada com isto. É o neoliberalismo no Direito, agravando a própria crise 

da ‘teoria do bem jurídico’, própria do modelo liberal individual de Direito. 
 

Diante de tantas críticas e da pressão exercida principalmente pelo movimento 

feminista, além de um caso emblemático de violência doméstica contra a mulher que chegou a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA que, em seu relatório final, condenou 

o Estado brasileiro a pagar uma indenização à vítima, bem como responsabilizou o Brasil pela 

negligência em relação ao tratamento dispensado a mulher vítima de violência doméstica, 
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recomendando a adoção de medidas para tornar o sistema processual mais ágil e efetivo, foi 

elaborado um projeto de lei contendo mecanismos de proteção à mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, que aprovado e sancionado pelo executivo deu origem a Lei n° 

11.340/2006, mais conhecida como “Lei Maria da Penha”. 

A “Lei Maria da Penha” é uma ação afirmativa em favor da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar e traz, além de normas penais, também norma de natureza administrativa. 

Entre as normas de natureza penal e processual penal destacam-se:a) o artigo 16 que somente 

permite a retratação da representação por parte da vítima perante a autoridade julgadora e 

ouvido o Ministério Público a fim de evitar que a mesma seja pressionada pelo agressor a 

renunciar; b) o artigo 17 que impede a aplicação da pena de “cesta básica” ou qualquer outra 

de prestação pecuniária, bem como a substituição que implique na imposição tão somente de 

pena de multa; c) o artigo 41 que veda a aplicação da lei n° 9.099/1995 aos crimes praticados 

em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Evidente está, portanto, que a 

lei Maria da Penha atendeu às expectativas do movimento feminista no sentido de enrijecimento 

do sistema penal em relação ao homem-agressor da mulher-vítima de violência doméstica e 

familiar. 

É justamente o último dispositivo citado4 que merece uma atenção especial e que é 

alvo do nosso artigo em razão da interpretação dada a ele pelo Supremo Tribunal Federal por 

ser um exemplo emblemático do quanto o ativismo judicial pode extrapolar os limites 

constitucionais e configurar-se como arbitrário. 

 

4 A INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO 

ARTIGO 41 DA LEI N° 11.340/2006  

 

O legislador infraconstitucional, atendendo ao contido na Constituição Federal, bem 

como aos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Estado brasileiro com status 

constitucional, aprovou a lei 11.340/2006, a qual foi sancionada pelo executivo federal, ou seja, 

cumpriu o papel determinado pela Carta Magna. Entretanto, após sua entrada em vigor, a “Lei 

Maria da Penha” foi alvo de uma série de questionamentos acerca da sua constitucionalidade, 

tanto no controle difuso-concreto, como no concentrado-abstrato, tendo neste último caso 

através da ADC n. 19 e ADI n. 4424. Em ambas as ações o Supremo Tribunal Federal 

considerou constitucionais os dispositivos contidos na Lei 11.340/2006. Entretanto, é em um 

julgamento de um habeas corpus (HC 106.212-MS), que teve como relator o ministro Marco 

Aurélio Mello, impetrado pela Defensoria Pública da União, que se tem um claro exemplo do 

quão nocivo pode ser o ativismo judicial se não observado os limites impostos pelo próprio 

texto constitucional. 

O artigo 41 da lei 11.340/2006 é claro ao limitar a não aplicação da lei n° 9.099/1995 

aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. O legislador foi claro 

ao restringir tal vedação aos crimes, nada falando acerca de contravenção, outra espécie de 

infração penal. A intenção era impedir a possibilidade de retratação da representação por parte 

da vítima no crime de lesão corporal leve, já que pela lei n° 9.099/1995 tal delito era de ação 

pública condicionada, crítica maior do movimento feminista à possibilidade de apreciação por 

parte dos JECrims das condutas que envolvem violência contra a mulher. Ocorre que, as 

contravenções penais, além de serem consideradas infrações menos graves do que os crimes 

são de ação pública incondicionada, consoante o disposto no art. 175 do Dec. Lei n° 3688/1941, 

que as regulamenta. Esse é então o entendimento prevalente na doutrina pátria, que a vedação 

contida no artigo 41 somente se aplica aos crimes, não se estendendo às contravenções. 

                                                           
4 Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 

pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995 
5  Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. 
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Segundo Paulo Henrique Aranda Fuller (2007, p.15): 

O art. 41 da Lei nº 11.340/06, de 7 de agosto de 2006, dispõe que “aos crimes 

praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995”.Como se percebe, a proibição da aplicação dos institutos 

da Lei nº 9.099/95 (notadamente a transação penal e a suspensão condicional 

do processo) se restringe aos crimes praticados com violência doméstica ou 

familiar contra a mulher e, por isso, não alcança quaisquer contravenções 

penais, ainda que sujeitas ao regime jurídico da Lei nº 11.340/06.Tal 

interpretação é corroborada pelo fato de o art. 41 da Lei nº 11.340/06 salientar 

que a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 independe da pena cominada, pois 

a quantidade da pena privativa de liberdade apenas se afigura relevante para a 

definição do menor potencial ofensivo de crimes e não de contravenções 

penais, como se infere do art. 61 da Lei nº 9.099/95 (com a redação da Lei nº 

11.313, de 28 de junho de 2006).Assim, v.g., no caso de vias de fato (art. 21 

do Decreto-lei nº 3.688/41), a despeito da competência do Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher(1) — ou das varas criminais, 

enquanto não estruturados (2) (mas nunca dos JECrim's) —, continuam 

podendo ser aplicadas a transação penal e a suspensão condicional do 

processo, bem como o procedimento (preliminar e sumariíssimo) da Lei nº 

9.099/95 e a necessidade de representação da ofendida, por interpretação 

extensiva do art. 88 do mesmo diploma legal. 
 

No mesmo sentido, Alice Bianchini (2013, p.256): 

As vedações supramencionadas se dirigem às duas categorias de infração 

penal (crime e contravenção penal), já que a Lei Maria da Penha utilizou-se 

da expressão “casos de violência doméstica e familiar contra a mulher”(art. 

17); diferentemente foi o que ocorreu em relação à vedação de aplicação da 

Lei n. 9099/95, já que, em relação a tal tema, a lei expressamente utilizou-se 

do vocábulo crime (art.41).  

Rogério Sanches Cunha (2011, p.169) ratifica o entendimento antes esposado: 

Dentro do amplo espectro de violência doméstica e familiar (art. 7º) 

encontram-se alguns comportamentos que configuram meras contravenções 

penais, como por exemplo (e as mais comuns): vias de fato (art. 21), 

perturbação do trabalho ou sossego alheio (art. 42), importunação ofensiva ao 

pudor (art. 61) e perturbação da tranquilidade (art. 65). Nesses casos 

(referindo-se o art. 41, da Lei 11.340/2006, apenas a 'crimes') continua 

aplicável a Lei 9.099/95 (e suas medidas despenalizadoras), ressalvando-se, 

apenas, as proibições trazidas no art. 17 da Lei 11.340/2006 ('é vedada a 

aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 

penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a 

substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa'). 

Também a nossa jurisprudência é fértil em decisões no sentido de restringir a vedação 

de utilização da Lei n° 9.099/1995 somente aos crimes e não às contravenções, como exemplo 

trazemos julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. 

 
TJSE: “HABEAS CORPUS - CONTRAVENÇÃO PRATICADA COM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DO ART. 
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41 DA LEI MARIA DA PENHA APENAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES 

PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR - 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA AO ESTENDER REFERIDA VEDAÇÃO 

ÀS CONTRAVENÇÕES, FERINDO O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - 

ART. 5º, XXXIX DA CF - NULLUM CRIMEN SINE LEGE - APLICAÇÃO 

DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES - PRECEDENTES DOS 

TRIBUNAIS ESTADUAIS - ANULAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS DESDE 

O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - VULNERAÇÃO AO DIREITO 

SUBJETIVO PÚBLICO DO ACUSADO - PARADIGMAS DOS TJRS, TJRS E 

TJDF - RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA - WRIT CONCEDIDO - 

DECISÃO UNÃNIME. - Considerando que o art. 41 da Lei Maria da Penha 

só veda a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados com violência 

doméstica, resta impossibilitada a interpretação extensiva às contravenções, 

sob pena de vulneração ao princípio da reserva legal, principalmente porque 

referida vedação implicaria na não aplicação dos institutos despenalizadores 

contidos na legislação dos juizados, evidenciando um prejuízo para o 

acusado. - Habeas Corpus conhecido e concedido. Unanimidade”. 

(Relator(a): Desembargador Netônio Bezerra Machado. Órgão julgador: 

TJ/SE. HC 0761/2009/SE Data do Julgamento 23/11/2.009) 

Corroborando tal entendimento, o I FONAVID (Fórum Nacional de Juízes de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), aprovou os enunciados 08 e 106 que deixam 

clara a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n° 9.099/1995 às 

contravenções penais. Deve ser ressaltada a importância desses enunciados, pois são objeto de 

discussão e aprovação por juízes do Brasil todo que tem atuação específica nos casos 

envolvendo violência de gênero. 

 Apesar de tal entendimento, tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, no 

julgamento do HC 106.212-MS, o ministro-relator do Supremo Tribunal Federal, Marco 

Aurélio Mello, entendeu ser possível estender tal vedação também as contravenções penais, tal 

entendimento foi acompanhado pelos demais ministros da Suprema Corte. Vejamos a ementa 

da decisão: 

 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – 

ALCANCE. O preceito do artigo 41 da Lei nº 11.340/06 alcança toda e 

qualquer prática delituosa contra a mulher, até mesmo quando consubstancia 

contravenção penal, como é a relativa a vias de fato. VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA – ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – AFASTAMENTO DA 

LEI Nº 9.099/95 – CONSTITUCIONALIDADE. Ante a opção político-

normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, 

§ 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o 

afastamento peremptório da Lei nº 9.099/95 – mediante o artigo 41 da Lei nº 

11.340/06 – no processo-crime a revelar violência contra a mulher. (HC 

106212/MS – Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento: 24/03/2011. Tribunal 

Pleno) 

Analisando os votos dos ministros7, somente o ministro-relator faz referência a 

extensão da vedação de aplicação da Lei n° 9.099/1995 às contravenções penais, os demais 

                                                           
6 ENUNCIADO 8 - O art. 41 da Lei 11.340/06 não se aplica às contravenções penais. 

  ENUNCIADO 10 - A Lei 11.340/06 não impede a aplicação da suspensão condicional do processo nos casos         

que esta couber. 

 
7 Disponível em: 

<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_106212_MS_1308250131265.pdf?Signature=ytG2m7i7u
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somente se manifestam pela constitucionalidade do dispositivo legal. Em seu voto, o ministro-

relator defendeu que o intérprete não deve se ater a uma interpretação simplesmente literal, 

devendo recorrer a outros meios hermenêuticos como a interpretação sistemática e teleológica. 

Com tal linha de raciocínio estamos plenamente de acordo com o ministro da Suprema Corte.  

Entretanto, o legislador quando quis criar vedações para os dois tipos de infração penal 

(crime e contravenção) na Lei n° 11.340/2006, assim o fez utilizando a expressão violência 

doméstica e familiar contra a mulher, exemplo maior disso é o artigo 17 do diploma legal8. Se 

optou por fazer a distinção no artigo 41 é porque entendeu não ser necessário estender a vedação 

às contravenções. Então, fazendo uso da interpretação sistemática chega-se a uma conclusão 

que vai de encontro ao voto do eminente ministro-relator, pois o legislador em diversas 

oportunidades fez uso do termo violência e se optou por não fazê-lo no artigo 41 é porque 

entendeu totalmente desnecessária tal extensão da vedação de utilização da Lei n° 9.099/1995 

às contravenções e isso fica ainda mais evidente justamente fazendo uso da interpretação 

teleológica também usada pelo ministro da Corte Suprema como argumento em seu voto. 

A interpretação teleológica é aquela voltada à análise dos fins da lei. No caso em tela, 

a ideia da Lei Maria da Penha foi evitar a trivialização da violência doméstica contra a mulher, 

conforme antes relatado, principalmente quando a maioria dos casos de violência de gênero 

eram processados nos Juizados Especiais Criminais e lá grande parte delas se retratava do 

direito de representação, já que a infração penal mais comumente praticada é a lesão corporal 

leve e está de acordo com a Lei n° 9.099/1995 é de ação pública condicionada à representação. 

Ocorre que, as contravenções penais são infrações penais de ação pública incondicionada, não 

podendo, por conseguinte, haver retratação da representação, já que esta não é condição de 

procedibilidade para a atuação do Ministério Público, com isso a vítima não tem o poder de pôr 

fim ao inquérito ou processo. Também entendiam os grupos feministas que as penas de natureza 

pecuniária ou multa levavam a uma sensação de impunidade para a sociedade, mas isso foi 

corrigido através do disposto no art. 17, antes mencionado, que veda tanto para crime, como 

para contravenção tais espécies de pena. “A intenção do legislador é evitar que a dor da vítima 

possa ser comprada por dinheiro ou cestas básicas” (MELLO, 2009, p. 943). Evidente está, 

portanto, que a incondicionalidade da ação penal, própria das contravenções (art. 17 do Dec. 

Lei n° 3.688/1941) e a vedação das penas de natureza pecuniária impedem que o homem-

agressor praticante de uma contravenção penal venha a ficar impune, razão pela qual a restrição 

contida no artigo 41 se ateve aos crimes.  

Como se não bastasse, se a proteção a mulher vítima de violência doméstica e familiar 

foi alçada a categoria de direito fundamental, também assim o é o princípio da reserva legal, 

um dos pilares do modelo garantista desenhado por Luigi Ferrajoli para conter e racionalizar o 

poder punitivo estatal na seara penal e próprio de um Estado Democrático de Direito como é o 

nosso.  Tal princípio veda a aplicação da analogia in malam partem e da interpretação extensiva 

nas normas de natureza penal. 

Segundo Luigi Ferrajoli (2010, p.351): 
Também em relação à proibição de analogia há que se distinguir dentre as leis 

penais aquelas que são favoráveis ou desfavoráveis ao réu. A analogia 

encontra-se excluída se é in malam partem, enquanto é admitido caso seja in 

bonam partem, ao estar sua proibição dirigida, conforme o critério geral do 

favor rei, a impedir não a restrição, mas somente a extensão por obra da 

discricionariedade judicial do âmbito legal da punibilidade. Disso segue-se em 

                                                           
eMm46RATzoDxA3AEks%3D&Expires=1405527388&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&

response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5-hash=1949f40282cbb895814fd319c8667724> 
8 Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta 

básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de 

multa. 
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termos mais gerais o dever de interpretação restritiva e a proibição de 

interpretação extensiva das leis penais.  

Diferentemente das normas processuais “que regulamentam aspectos relacionados ao 

procedimento ou à forma dos atos processuais[...] as normas materiais são aquelas que 

objetivam assegurar direitos ou garantias” (AVENA, 2010, p. 64). O artigo 41 da Lei n° 

11.340/2006 é de natureza penal ou material, uma vez que envolve direitos e garantias do 

acusado com relação à utilização dos institutos da transação penal e da suspensão condicional 

do processo, não podendo, porquanto, fazer-se uso da analogia, nem da interpretação extensiva.  

Percebe-se, portanto, que o argumento utilizado pelo eminente ministro do Supremo 

Tribunal Federal quanto a utilização dos métodos sistemático e teleológico somente reforçam 

a tese contrária a extensão. Ademais, tal decisão viola frontalmente um princípio constitucional 

que se constitui em um dos pilares do modelo garantista adotado pela nossa Constituição, que 

é o princípio da reserva legal. 

Assim decidindo, o Supremo Tribunal Federal dá uma clara mostra do quão perigoso 

pode ser o ativismo judicial quando toma decisões sem consistência teórica e o refinamento dos 

métodos de trabalho exigíveis de uma Corte Constitucional. 

O legislativo através do comando constitucional cumpriu seu papel institucional e não 

se omitiu editando a Lei n° 11.340/2006. A Justiça Constitucional não pode extrapolar os 

limites constitucionais impostos, em que há um protagonismo judicial transformando um 

Estado Democrático de Direito em um Estado Judicial. 

Nesse sentido, Lenio Luiz Streck (2011, p.26) afirma: 

 
Tudo isso para dizer que não podemos mais aceitar que, em pleno Estado 

Democrático de Direito, ainda se postule que a luz para determinação do 

direito in concreto provenha do protagonista da sentença. Isso quer dizer que, 

para além da cisão estrutural entre casos simples e casos difíceis, não pode 

haver decisão que não seja fundamentada e justificada em um todo coerente 

de princípios que repercutam a história institucional do direito. Desse modo, 

tem-se por superada a discricionariedade (que, no mais das vezes, descamba 

na arbitrariedade interpretativa) a partir do dever fundamental de resposta 

correta que recai sobre o juiz no contexto do paradigma do Estado 

Democrático de Direito.  

Não se está aqui a adotar uma postura contrária à expansão da jurisdição 

constitucional, uma das características fundamentais do denominado neocontitucionalismo, 

nem tão pouco uma postura mais ativa do Judiciário, mas é certo que também o Judiciário deve 

encontrar limites em sua atuação sob o discurso de proteger certos direitos e acabar por solapar 

outros tantos direitos também fundamentais à dignidade humana, como vimos na interpretação 

dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 41 da Lei 11.340/2006. 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O neoconstitucionalismo trouxe consigo o ativismo judicial e a constitucionalização 

do direito. O Direito Penal, assim como os demais ramos do direito, deve ser visto e interpretado 

sob a lente da Constituição na tutela dos direitos fundamentais em face do poder punitivo 

estatal, assim como na proteção de bens jurídicos de matiz constitucional.  
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Nesse diapasão, restou clara a opção do constituinte originário na proteção da família, 

em especial a mulher vítima de violência doméstica e familiar por se tratar de ato 

discriminatório e atentatória a sua dignidade, consoante o disposto no artigo 228, § 6° da Carta 

Magna, bem como através das convenções internacionais de proteção à mulher incorporadas à 

legislação pátria com status constitucional. Em razão disso, o legislativo aprovou e o executivo 

sancionou a Lei n° 11.340/2006, com a intenção de criar um sistema de proteção à mulher 

vítima de violência de gênero. No âmbito penal, tal diploma legal prevê um recrudescimento 

do sistema penal em relação ao homem-agressor, como se observa em diversos artigos da lei, 

dentre eles o artigo 41 que veda a aplicação da lei n° 9.099/1995 e, por conseguinte, os institutos 

da transação penal e do sursis processual, aos crimes praticados em casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, não estendendo tal vedação às contravenções penais, outra 

espécie de infração penal. 

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 41 da Lei Maria da Penha, 

estendeu a vedação às contravenções penais, numa decisão que vai de encontro ao pensamento 

da maior parte da doutrina e também da jurisprudência até então majoritária, utilizando como 

argumentos que não se sustentam, ao contrário, somente reforçam a tese contrária, além de ir 

de encontro ao princípio da reserva legal no Direito Penal que veda a utilização da analogia in 

malam partem e da interpretação extensiva. 

Tal decisão da Suprema Corte é um exemplo do quão nocivo pode ser o ativismo 

judicial, quando a decisão não respeita os limites impostos pela própria Constituição, 

inconsistente e destituída de argumentos coerentes que pode levar a arbitrariedade e, 

consequente, perda de legitimidade da Justiça Constitucional na tutela e implementação dos 

direitos fundamentais. 

 

LA INTERPRETACIÓN DADA POR LA SUPREMA CORTE FEDERAL CON EL 

ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE MARIA PENHA: UN CRÍTICO PARA EL 

ACTIVISMO JUDICIAL 

 

RESUMEN 

 

Este Trabajo de Investigación tiene como objetivo demostrar que estos fenómenos jurídicos del 

activismo judicial y la constitucionalización del Derecho planteadas por el 

neoconstitucionalismo. El cebador resultados La expansión de la Jurisdicción constitucional de 

ellos cuenta del constitucionalismo y la constitucionalización del Derecho que producen como 

consecuencia f APROBACION Constitución en el sistema de la de la del centro contemporánea 

legal para ellos Mismos que irradian las normas del SUS, valores y princípios. En El Derecho 

penal que se percibe en la criminalización de ellos: intereses jurídicos perjudiciales a ellos 

Conductos relevancia constitucional, Como Es El caso de la violencia doméstica contra la 

Mujer que Lleva a la cuestión f de la Ley Nº 11.340 / 2006, mejor Conocida como la Ley Maria 

da Penha. Preguntas a la Interpretación dada por el Tribunal Supremo en el Artículo 41 de la 

mencionada ley que senala example como negativos activismo judicial de la ONU por su 

extrapolación de los limites constitucionalmente inconsistentes Y argumentos coherentes 

pecado, que PUEDE activo conducir un loss Una de Legitimidad del poder judicial en La 

Protección y la de los Derechos Fundamentales observancia. 

 

Palabras clave: Activismo judicial. La constitucionalización del derecho penal. El artículo 41 

de la Ley Maria da Penha. 
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DIREITOS HUMANOS E O MEIO AMBIENTE CARCERÁRIO 

Anderson Druck da Costa9 

Jaqueline Menezes Pertile10 

 

RESUMO 

 

O estado pós-social tem como desafio a efetivação dos Direitos Humanos, por meio de políticas 

públicas inclusivas de igualdade, solidariedade e fraternidade; em especial, ao que se refere à 

aplicação da pena e a preservação da condição humana e da dignidade do apenado, a fim de 

possibilitar a ressocialização deste e a prevenção dos ilícitos penais. A política prisional é 

estabelecida no ordenamento jurídico constitucional, bem como nas normas 

infraconstitucionais, com respeito as princípios norteadores referidos; impõem-se assim, ao 

Estado, o dever de garantir um meio ambiente carcerário ecologicamente equilibrado para 

preservação da integridade física do preso, para que a pena cumpra sua função social.  

 

Palavras-chave: Direitos humanos. Meio ambiente carcerário, Dignidade humana.  

 

1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento histórico da humanidade levou-a a um momento de construção de uma 

sociedade, que em grande parte, é pautada pela perspectiva de afirmação dos Direito Humanos 

como meio ou instrumento com o qual o Estado pode alcançar os seus objetivos precípuos de 

construir uma sociedade livre, justa, igualitária, solidária e que promova o bem de todos, 

conforme o estabelecido no artigo 3, I, III, e IV, da Constituição Federal. 

Uma analisada da norma constitucional referida, impõem-se, que a República Federativa do 

Brasil, deve construir esta sociedade sem preconceitos ou quaisquer formas de discriminação 

que vão além das referência sobre de gênero, raça, cor ou idade; incluindo ainda, juntamente 

com as forma já referidas, a repulsa a diferenciações relativas a condições sociais, econômicas 

ou comportamentais. A dignidade humana deve-se impor nas relações estabelecidas pelo 

Estado, conforme preconiza o artigo 1, III, da Carta Magna, já que é “concebida como um valor 

que pertença de forma irrevogável aos seres humanos, independentemente de suas qualidades 

singulares” (LIMA, 2012, p. 32), não podendo deixar de ser observada no trato de qualquer ser 

humano pelo Estado; segundo o autor ainda, quanto a aplicação, tem-se que: 

[...] o princípio da dignidade humana matiza-se em razão das características e 

do âmbito onde será aplicado, sempre irradiando efeitos obrigatórios. É que 

ele e os direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional servem de 

base para a interpretação de toda ordem jurídica; de postulados-guias para 

nortear a hermenêutica teleológica e evolutiva da Constituição e de critérios 

para apreciar a legitimidade das múltiplas manifestações do sistema de 

legalidade. (LIMA, 2012, p.33) 
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O Estado em sua nova roupagem, sob a perspectiva pós-social, por meio de uma 

constituição dirigente, esta atrelado a efetivação dos direitos humanos, como o da promoção, e 

proteção do meio ambiente, em conformidade com o artigo 225, da Constituição Federal, 

estabelecendo uma relação entre o direito à vida, a dignidade humana, e o meio ambiente no 

qual o ser humano vive. Uma das matizes ou espécies de meio ambiente é o artificial, que faz 

referência a “todo o espaço construído, bem como todos os espaços habitáveis pelo homem” 

(FIORILLO, 2010, p. 435), que ganha importância para a conquista e desfrute de uma vida 

digna.  

A perspectiva apresentada leva ao entendimento lógico, decorrente dos direitos 

públicos subjetivos referidos, e sua relação com o meio ambiente artificial carcerário; segundo 

o qual, a proteção por meio de normas constitucionais e a necessidade de preservação da 

dignidade humana para as populações que, em virtude de seu comportamento anti-social, 

sofrem a sanção de restrição à liberdade impostas pelo Estado. A possibilidade de restrição da 

liberdade é permitida por força do artigo 5, XLVI, a, da Constituição Federal; mas o mesmo 

diploma assegura o respeito à integridade física e moral do mesmo, conforme o artigo 5, XLIX. 

Neste caso, assegura-se ao indivíduo, sobre o qual o Estado estabeleça o exercício da pretensão 

punitiva, o respeito a sua integridade física, psíquica e moral. 

O referido entendimento pode ser constatado, de igual forma, quando se reconhece que 

“[...] o cometimento do crime não retira do agente o valor de ser humanos, da posição que ele 

ocupa junto aos seus semelhantes, não faz desaparecer a sua dignidade e, assim, a reação penal 

deve, necessariamente, partir deste axioma normativo”; (LIMA, 2012, p. 34) qual seja, o 

cumprimento da pena não pode infligir ao condenado uma ofensa a sua dignidade humana. 

Um vislumbre, mesmo que descuidado, da realidade carcerária brasileira, resultará em 

uma triste constatação: a de que o exercício da pretensão punitiva realizada pelo Estado no 

cenário brasileiro não cumpre com a obrigação de respeito da dignidade humana que deveria se 

traduzir na preservação da integridade física e psíquica do apenado. Muito pelo contrário, o que 

pode ser constatado é a ofensa direta a sua condição humana. Esta realidade demonstra, o que 

a muito sabemos, “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não 

era mais o de fundamentá-los, e sim o de protege-los (BOBBIO, 1992, p. 25). Nesta perspectiva, 

os presídios, em sua grande maioria, podem ser literalmente comparadas à lixeiras, em que são 

depositados, ao invés de lixo, os indivíduos “indesejáveis e desajustados socialmente”; a 

decorrência lógica da metáfora, se deve ao fato de uma lixeira ser o ultimo bem que se pretende 

empregar recursos financeiros. Assim, estes locais, em geral, mal projetados, insalubres e 

superlotados correspondem a um meio ambiente precário, desequilibrado e que não possibilita 

uma qualidade de vida condizente com a condição humana. 

A realidade apresentada nos presídios não parece ser importante para o sociedade, pois  

“[...] a população carcerária provém, na maior parte, de zonas socialmente marginalizadas, 

caracterizadas por problemas já na socialização da idade pré-escolar.” (AZEVÊDO, 1998, p. 

242), e se transformaram no que se passou a denominar de “lixo social” que, devido a opinião 

geral, “deve ser varrido para baixo do tapete” para que sua existência seja retirada das vistas da 

sociedade, numa perspectiva ilusória, segundo a qual, os problemas graves relativos ao meio 

ambiente prisional, ao serem “escondidos” deixariam de existir. 

Em nossa sociedade democrática, o meio ambiente carcerário perde relevância como 

política pública, porque “[...]é bastante óbvio que quase todas as prisões do mundo estão 

povoadas por pobres, isto indica que há um processo de seleção de pessoas às quais se qualifica 

como delinquentes, e não, como se pretende, um mero processo de seleção de condutas 

qualificadas como tais” (AZEVÊDO, 1998, p. 243). O “lixo social” ou apenado é aquele que 

não tem lugar na sociedade consumista, sendo excluído essencialmente por sua condição 

econômica. O fato é que o grito dos excluídos tem menor intensidade que o de outros atores 

sociais; assim, seus anseios e temores, parecem, que possuem menor importância social.  
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Não é de hoje que as Comissões de Direitos Humanos e a Pastoral Carcerária 

acompanham e denúncia o desrespeito dos Direito Humanos, especificamente sobre as 

condições carcerárias no Brasil, relatando, entre outros problemas, os relativos à superlotação, 

a falta de controle dos presídios, as brigas entre facções criminosas, e a transmissão de doenças 

entre os presidiários que transformam a pena restritiva de liberdade, se não em pena de morte, 

em pena cruel e desumana.  

A situação carcerária brasileira é denunciada constantemente, como vislumbrado no 

Relatório Azul, da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, bem como por meio de 

notícias e artigos, como o fez Rafael Damasceno de Assim (2007, p.75), ao afirmar:      

Os presos adquirem as mais variadas doenças no interior das prisões. As mais 

comuns são as doenças do aparelho respiratório, como a tuberculose e a 

pneumonia. Também é alto o índice de hepatite e de doenças venéreas em 

geral, a AIDS por excelência. Conforme pesquisas realizadas nas prisões, 

estima-se que aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam portadores 

do HIV, principalmente em decorrência do homossexualismo, da violência 

sexual praticada por parte dos outros presos e do uso de drogas injetáveis.  

Esta realidade descrita em 2007 não foi alterada, já que, denúncias sobre as condições 

carcerárias são constantes, como uma em particular, veiculada em importante jornal de 

circulação no sul do país, matéria sobre os presídios gaúchos, em 21/10/2012, fazendo 

referência a morte de um detento a cada três dias, baseado em dados da Vara de Execuções 

Criminais da capital gaúcha; segundo o qual, “aponta que, desde 2009, apenas em prisões da 

Região Metropolitana morreram 255 detentos, 76% por causa de doenças respiratórias como 

broncopneumonia e tuberculose” (COSTA, 2012). O levantamento demonstra as condições 

insalubres dos presídios, já que ao se constatar que doenças de fácil prevenção são as principais 

causas de mortalidade da população carcerária, por dedução lógica, demonstra-se o descaso, a 

insalubridade das cadeias e a falta de serviço público de saúde para esta população em 

específico. 

Não parece haver dúvida, relativa à indagação, da caracterização como pena cruel, a 

reclusão do preso nos presídios pátrios. Nota-se, que, o cenário apresentado demonstra, não 

obstante a vedação constitucional as penas restritivas de liberdade no Brasil, elas são cruéis, 

devido ao sucateamento, superlotação e insalubridade dos presídios. A caracterização da 

crueldade se estabelece com a imposição de condições desumanas de cumprimento de pena; já 

que “as penas [...] cruéis, [...], têm por fim o intenso sofrimento físico ou/e psicológico do 

condenado”. (LIMA, 2012, p. 125). Nestes termos, o meio ambiente carcerário, se aproxima a 

uma realidade, que pensou-se superada, na qual, “[...] a prisão é mais um lugar de suplício que 

de custódia do réu” (BECCARIA, 1998, p. 104). Nesta perspectiva: 

Por penas cruéis não se deve conceber somente aquelas relacionadas no 

inventário histórico do Direito Penal, tais quais o afogamento, a asfixia 

na lama, a roda, a grelha, o empalamento, a fogueira, entre outras que a 

imaginação humana levou a cabo, mas também a esterilização, os 

tratamentos ‘psicocirúrgicos’, a castração química, as quais trazem 

ainda mais repugnância, em face dos horrores evocados pelos regimes 

totalitários, onde foram experimentadas, e a desumanidade que se 

insinua asséptica, sem dor nem sofrimento. (LIMA, 2012, p. 125). 

Já foi referido por Cesare Beccaria no passado, que o Estado, ao executar a pena, 

demonstra, não ter a mínima preocupação em evitar o sofrimento desnecessário, esquecendo 

que  a finalidade “[...] das penas não é atormentar e afligir um ser sensível, nem desfazer um 

delito já cometido” (BECCARIA, 1998, p. 62), mas de recuperar o preso para o convívio social 

e prevenir o cometimento de novos delitos. As referidas penas possuem vedação estabelecida 
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no artigo 5, III e XLVII “e”, da Constituição Federal, por se configurar em um tratamento cruel, 

desumano e degradante de um ser humano. 

As consequências fáticas, a restrição da liberdade em si, vivenciadas pelo preso no 

cárcere é um do resultados vivenciados em decorrência de uma má escolha; que não necessita 

ser agravada pela imposição de uma condição cruel e desumana do ambiente prisional, já que 

a condição degradante do condenado automaticamente estabelece reflexos funestos, que vão 

além do cumprimento da pena, como é referido por Francresco Carnelutti (2002, p.92), nos 

seguintes termo: 

[...] as pessoas crêem que o processo penal termina com a condenação, 

o que não é verdade. As pessoas pensam que a pena termina com a saída 

do cárcere, o que tampouco é verdade. As pessas pensam que a prisão 

perpétua é a única pena que se estende por toda a vida: eis uma outra 

ilusão. Senão sempre, pelo menos nove a cada dez vezes, a pena jamais 

termina. Quem pecou está perdido. Cristo perdoa, os homens não.  

Além do dispositivo constitucional referido, a Lei de Execuções Penais (Lei 7210/84), 

em seu artigos 41, VII, institui direito público subjetivo, referente a assistência material, à 

saúde, jurídica, educacional, social e religiosa como obrigação do Estado e para com o detento. 

A assistência material e à saúde, inevitavelmente, estão relacionada ao meio ambiente prisional 

e suas condições de salubridade, com finalidade de preservar sua integridade física, moral e 

psíquica. No mesmo diploma, no artigo 85 e 88, estabelece como deve ser a estrutura física do 

ambiente carcerário, que conforme a norma,  deverá ter lotação compatível com a sua estrutura 

e finalidade; bem como, o condenado será alojado em cela individual, de pelo menos seis metros 

quadrados, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório e preservará a “salubridade 

do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, isolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana”. 

Os dispositivos referidos anteriormente não descrevem a realidade do sistema prisional 

pátrio, muito menos se aproxima; mesmo que a capacidade econômica do Estado impossibilite 

o cumprimento em sela individuais, os alojamentos coletivos, referidos no artigo 92 da Lei de 

Execuções Penais (Lei 7210/84), impõem a observância das condições de salubridade referidas 

anteriormente; bem como o respeito a lotação compatível com a estrutura física da sela, que 

claramente não pode ser o de meio metro quadrado por preso! 

Os índices de violência social estabelecido pelos autos índices de criminalidade não 

serão alterados com a aplicação de penas cruéis, já que “[...] nada de cruel é útil: a cueldade é 

o maior inimigo da natureza humana, [...]” (CÍCERO, 1999, p. 146) e nada de positivo resultará 

já que “[...] um dos maiores freios aos delitos não é a crueldade das penas, mas sua infalibilidade 

e, em consequência, a vigilância dos magistrados e a severidade de um juiz inexorável [...]” 

(BECCARIA, 1998, p. 91). Ainda é inegável que “não é necessário que as penas sejam cruéis 

para serem dissuasórias. Basta que sejam certas” (BOBBIO, 1992, p. 163). Nesta perspectiva, 

tem-se que: 

[...] a reincidência está umbilicalmente vinculada ao péssimo exemplo que 

damos na condição de Estado que executa a pena. Isso mesmo. Imaginem a 

cabeça de alguém que ostenta um perfil delinquente quando, submetido a 

processo e julgamento, é conduzido para lugares onde acontecem coisas piores 

do que aquelas que ele praticava na rua. Certamente pensará que agiu certo. 

Os cárceres, em boa medida, terminaram por se transformar em locais onde 

está o pior de cada um de nós. Talvez por isso, poucos transitem por lá. é 

melhor mesmo ignorar o que criamos. (BOTOLOTTO, 2013, p. 144). 
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A necessidade de modificação das estruturas físicas e de todo o sistema prisional 

pátrio, em uma configuração, que estabeleça um meio ambiente carcerário sadio e equilibrado, 

nos parâmetros estabelecidos da Lei de Execuções Penais, se firma, na perspectiva, segundo a 

qual “[...] a pena deve sempre considerar a característica de que todo condenado é humano, não 

podendo ser estabelecida nenhuma sanção visando sofrimento em demasia, pois o Direito não 

pode desconhecê-lo como pessoa humana” (LIMA, 2012, p. 119). A proposta firma-se como 

elemento importante na redução dos índices de violência e reincidência existentes no país, por 

meio de aplicação de penas justas, para a qual “[...] só deve ter aqueles graus de intensidade 

que bastem para dissuadir os homens dos delitos [...]” (BECCARIA, 1998, p. 97), o que 

implicaria em redução da violência e da criminalidade. 

A conclusão inevitavelmente alcançada é a de que “[...] não se obtém a dignidade pela 

soma de indignidades.” (CARNELUTTI, 2002, p. 33), do tratamento desumano e cruel 

despendido ao preso, no meio ambiente prisional, não resultará em benefícios à sociedade. 

Nestes termos, a necessidade de afirmação dos Direito Humanos, em especial o respeito a 

dignidade da pessoa humana, no exercício da pretensão punitiva do Estado, é o caminha 

escolhido pelo legislador constituinte originário para a construção de uma sociedade livre, justa, 

igualitária e solidária, bem como o instrumento ideal de o combate à violência e à criminalidade. 

 

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT PRISON 

ABSTRACT 

 

The post-welfare state is challenged to the realization of human rights, through inclusive public 

policies of equality, solidarity and fraternity; in special, as regards the application of the penalty 

and the preservation of the human condition and dignity of the convict in order to enable the 

rehabilitation of this and the prevention of criminal offenses. The prison policy is established 

in constitutional law and the infra-constitutional norms, with respect to these guiding principles; 

impose up so the State the duty to ensure an ecologically balanced prison environment to 

preserve the physical integrity of the prisoner so that the penalty fulfills its social function. 

 

Keywords: Human rights. The prison environment. Human dignity. 
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O FUTURO DO TRABALHO 

 

Anderson Druck da Costa11 

Fabiano Camozzato Raymundi12 

 

RESUMO 

 

As relações humanas futuras são sempre alvo de questionamentos dos seres humanos. O futuro 

do trabalho no presente momento é um questionamento substancial a ser feito sob a perspectiva 

de dos desafios apresentados pela sociedade moderna, diante de do quadro de incertezas e 

contestação das estruturas sociais; bem como da crises econômicas e políticas vivenciadas no 

país impossibilitam o aumento dos postos de trabalho e a melhoria das condições de trabalho e 

salários. A implementação de novas tecnologias no parque industrial num futuro pós crise 

levará, inevitavelmente, a um aumento da produtividade sem a absorção de toda a mão de obra 

ociosa em função da crise econômica. Neste contexto que se visualiza a possibilidade de 

diminuição da carga horária laboral e o ócio produtivo, o aumento de vagas no terceiro setor, a 

terceirização e a individualização do trabalho, e por fim o teletrabalho como soluções da 

sociedade moderna para as alterações das relações laborais vivenciadas em nossa sociedade.  

 

Palavras-chave: Futuro do trabalho. Desemprego. Novas formas laborais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Fazemos parte de uma sociedade globalizada que vive um momento de transição entre 

o paradigma da sociedade do trabalho para uma sociedade que ainda não conseguimos 

perfeitamente visualizar. Esta condição de incerteza e de contestação das estruturas sociais pode 

ser vista como uma crise de paradigma; já que o mundo que conhecemos vive uma mudança 

drástica, sendo talvez a mais sensível e importante o fim da chamada sociedade do pleno 

emprego em seu sentido clássico (BECK, 2003, p. 160). 

 

O problema se intensifica quando da visualização de que “a necessidade de trabalhar 

foi determinada ao homem pela necessidade de subsistência.” (FERREIRA, 2005, p. 178), e 

esta condição vai de encontro com o atual problema de aumento do nível de desemprego em 

todo o mundo. A perspectiva do fim do emprego, pelo menos como o conhecemos atemoriza-

nos, a vista das massas de trabalhadores sem perspectivas de integrar-se socialmente por meio 

do trabalho. 

 

Embora seja difícil precisar datas nestes eventos “revolucionários”, vivenciávamos até 

o final do século passado uma sociedade rotulada moderna que se caracterizou pelo rompimento 

com a forma política, econômica e jurídica medieval (FERREIRA, 2005, P. 172) e percebemos 

que estamos tomando outros rumos, formando uma sociedade que pode ser rotulada de pós-

moderna, onde são rompidos os vínculos com a sociedade industrial. 
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Nestas perspectivas o Estado-nação não tem uma resposta formulada para mudanças 

que o mundo globalizado e tecnológico impõe, demonstrando assim suas fraquezas, fazendo 

com que a sociedade civil se organize a fim de fazer frente as mudanças vindouras. Neste 

sentido: 

 
[...] o estado deixou de ser o fundamento único de validade do poder e da 

lei. Na perspectiva da teoria sistêmica, estamos vivenciando uma 

hipercomplexidade, já que os processos de autopoiesis dos sistemas 

sociais dinamizam-se intensamente para fazer frente a essa 

desorganização do poder e do Direito. A hipercomplexidade é a 

possibilidade de recorrer-se a diferentes sistemas para o enfrentamento 

das questões específicas (GOMBAR, 2004, p. 50). 

 

Neste caso, segundo Jane Gombar não é da super-estrutura que devemos buscar a 

resposta para a crise da sociedade do trabalho; suas respostas e soluções estão localizadas na 

infra-estrutura social, onde os diferentes sistemas interagem a fim de enfrentarem a questão 

específica do fim do emprego; embora a questão não está totalmente sedimentada nesta posição, 

a vista das fortes atuações dos governos durante a crise do final desta década. 

 

2 O CONTEXTO ATUAL DO MERCADO DE TRABALHO: NOVAS 

TECNOLOGIAS. GLOBALIZAÇÃO, DESEMPREGO E A CRISE ECONÔMICA 

 

 

Atualmente vivemos no chamado “mundo sem fronteiras” a vista do desenvolvimento 

das tecnologias de informação e de transporte que reduziram o tempo de comunicação e de 

deslocamento de pessoas e mercadorias; percebe-se assim que nesta “aldeia global” em que 

passamos a viver, estamos em constante competição e/ou cooperação, não mais apenas com 

nossos compatriotas brigando por um mercado nacionalmente protegido, mas igualmente com 

indivíduos das mais variadas nações, num mercado aberto e globalizado buscando se inserir 

dentro de uma concorrência mundial. Nesta perspectiva: 

 

[...] a revolução nos meios de comunicação e transportes, que torna 

realidade o mercado globalizado, entendendo-se com essa expressão um 

sistema de produção, distribuição e consumo que desconhece as 

fronteiras dos Estados nacionais e que tem na competitividade o principal 

parâmetro regulador das relações de produção, rompendo o ponto de 

equilíbrio entre oferta e procura de trabalho. Em suma, a tecnologia, que 

é um dos braços do sistema flexível de acumulação, permite que a 

produção e o consumo se mundializem, que a empresa se torne virtual, 

que bolsas operem em tempo real, que valores e idéias se hegemonizem 

(GOMBAR, 2004, p. 55). 

 

Esta condição atual da sociedade contemporânea é resultado de fortes transformações 

ocorridas nas últimas duas décadas (ANTUNES, 2003, p. 165). Com o fortalecimento das 

políticas governamentais ligadas ao neoliberalismo no campo da economia, com a 

intensificação da abertura das fronteiras nacionais, somado à intensificação da utilização das 

novas tecnologias da informação, e a reestruturação produtiva, moldaram um novo mundo que 

interage de forma dinâmica nos mais variados aspectos, como o cultural, o econômico, o 

político, a informação e como não poderia deixar de ser nas relações laborais. 

Importante referência pode-se fazer quanto à contradição das novas tecnologias, já que 

“contrariamente às profecias, não liberam os trabalhadores das tarefas fastidiosas e repetitivas. 
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Ao contrário: a automatização desqualifica o trabalho”. (GORZ, 1982, p. 153), como referido 

por Gonçalves, “o extremo preparo de uma parcela diminuta de trabalhadores corre paralela à 

não qualificação de grande maioria” (GONÇALVES, 2002, p. 121). 

Esse movimento tem um lado perverso no entender de Thaisy Perotto Fernandes, pois 

impõem um “lutar contra o tempo a fim de estar permanentemente inserido num mundo cada 

vez mais desumano.” (FERNANDES, 2007, p. 206). Sem sombra de dúvida os dizeres de 

Carlos Alberto Chiarelli mostram a preocupação com o futuro do trabalho, pois “a  

globalização, soltando as amarras do capital e não oferecendo tratamento isonômico ao 

trabalhador, é redutora das oportunidades de sua inclusão. (CHIARELLI, 2006, p. 104). 

Demonstra assim que o capital não possui limites à sua circulação, mas o trabalhador tem fortes 

amarras que o prendem aos limites dos Estados. 

Mas na perspectiva de uma interação mundial pacífica sem precedentes na história, 

vivenciamos uma sociedade que começa a estabelecer novas estruturas que rompem com o 

modelo da sociedade moderna, mas estabelece uma crise ao não consolidar as novas estruturas 

que ainda estão sendo constituídas. Importante contribuição nos traz Antunes (2003, p.166), 

lecionando que:   

 
[...] a sociedade contemporânea presencia um cenário crítico, que atinge 

também aos países capitalistas centrais. Paralelamente à globalização 

produtiva, a lógica do sistema produtor de mercadorias vem convertendo 

a concorrência e a busca da produtividade num processo produtivo que 

tem gerado uma imensa sociedade dos excluídos e dos precarizados, que 

hoje atinge também aos países do Norte. 

 

O cenário crítico está montado e compartilhado por todos, sejam países centrais do 

norte, sejam países periféricos do sul, o fim da sociedade do pleno emprego, gerada pela 

reestruturação produtiva com a utilização mássica de novas tecnologias e da globalização; 

movimentos estruturais que nas palavras de Antunes tem um “forte caráter destrutivo” 

(ANTUNES, 2003, p. 165) ligado aos graves números do desemprego e à precarização das 

relações laborais, gerando ainda uma crescente degradação ambiental. 

O homem na pós-modernidade se depara com as dificuldades de conseguir um 

trabalho, e nesta perspectiva segundo Lenuzza e Prunes, podemos fazer referência a dois tipos 

de desemprego: a primeira espécie é o denominado desemprego tecnológico resultado das 

inovações tecnológicas que substituem vários trabalhadores nas tradicionais linhas de produção 

por máquinas mais eficientes; e a segunda espécie seria o denominado desemprego estrutural, 

causado pela globalização e seus efeitos, principalmente em virtude da possibilidade de o 

capital migrar entre as fronteiras dos países sem restrições, enquanto que a mão-de-obra tem 

inúmeras restrições e controles dos mesmos (LENUZZA, 2006, p. 148). Neste contexto a 

demanda por trabalhadores se contrai em virtude destes fenômenos, refletindo no elevado 

número de desempregados. Nesta perspectiva: 
 

A globalização é um processo de reorganização da divisão internacional 

do trabalho, acionado em parte pelas diferenças de produtividade e de 

custos de produção entre países. A transferência em grande escala de 

linhas de produção industrial para a periferia foi a resposta das empresas. 

A globalização assume o papel de causadora de desindustrialização e 

empobrecimento de cidades e regiões inteiras. [...] não há dúvida de que 

ela ocasiona ‘desemprego estrutural’ (LENUZZA, 2006, p. 174). 

 

Este cenário se agravou com a crise econômica de 2008, ao contrário do que muitos 

esperavam, os efeitos mais graves foram sentidos nos países do norte ou centrais, onde os 
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índices de desemprego foram muito maiores em relação aos países subdesenvolvidos e em vias 

de desenvolvimento. 

Com este novo mundo onde as relações laborais são desestabilizadas, “destaca-se a 

desvalorização do trabalho convencional, com o desrespeito e marginalização do trabalhador. 

O que importa é produzir mais, por menos e ser competitivo no mercado internacional”. 

(CHIARELLI, 2006, p. 105). 

Não podemos visualizar cenário diverso do que nos refere Jane Gombar, quando 

menciona que “as metamorfoses que as organizações sofrem no mundo do trabalho, devido às 

mudanças ocorridas, decorrentes do advento da sociedade pós-industrial, que puseram em 

xeque o futuro do trabalho nos moldes tradicionais”. (GOMBAR, 2004, p. 50). 

As mudanças que visualizamos da pós-modernidade com as constantes inovações 

tecnológicas, o fenômeno da globalização, introduziram-se “características novas dentro do 

trabalho, refletindo-se socialmente e apontando para um reposicionamento do trabalho” 

(FERREIRA, 2005, p. 179). Este reposicionamento parece estar intimamente ligado a novas 

formas de trabalho, modificando-se sua característica quanto ao tempo e espaço; nesta 

perspectiva: “A possibilidade de trabalhar em qualquer local, em locais geograficamente 

diferentes, se choca frontalmente com a mentalidade de trabalho desenvolvida na sociedade 

industrial e cria, para esse processo, uma nova concepção de tempo-espaço” (GOMBAR, 2004, 

p. 63). 

O desemprego e a deterioração das relações laborais “desequilibraram a correlação de 

forças a favor do capital” (PRUNES, 2006, p. 150) jogando uma parcela considerável de 

operários ao desemprego aumentando os excluídos, que incorporam sua força de produção à 

informalidade.  

Essa nova perspectiva para o trabalho onde o espaço das antigas fábricas pode deixar 

de existir como as conhecemos, incorporando tecnologias suficientes para levar aos indivíduos 

o serviço que antes seria realizado sob o chão da fábrica, possibilitando a liberdade deste em 

laborar no tempo que melhor lhe aprouver são alterações já visíveis que se faz necessário 

compreendermos. 

Ainda visualizamos que o tempo e o espaço das fábricas estão em transformação, nas 

palavras de Jene Gombar apoiado em Demasi, mudam-se as concepções de local de trabalho e 

de tempo em que se trabalha; nesse sentido: 
 

O tempo monolítico, dia de trabalho, limitado por um espaço monolítico, 

o local de trabalho, não são absolutos como o fluxo de trânsito matinal e 

os prédios de escritórios retangulares dão a entender. A centralização da 

revolução industrial está dando lugar à descentralização da revolução da 

informação (DEMASI, 2000b, p. 25 in: GOMBAR, 2004, p.63).  

 

Agora o trabalhador não necessita estar mais sobre o teto da fábrica para laborar, a 

partir da utilização da tecnologia da informação ele pode trabalhar em casa, ou em outro local 

qualquer; em não tendo um local fixo para ir trabalhar como são as fábricas e escritórios 

“tradicionais”, ele pode escolher o tempo e a forma de trabalhar, seu compromisso agora passa 

a ser com o resultado. 

Ao lado de todo o problema advindo da modernização tecnológica e da globalização, 

temos ainda as crises econômicas cíclicas, que aumentam “as exigências de racionalização das 

empresas motivadas pela periódica crise econômica e pelos estímulos de concorrência interna 

e internacional” (PERONE, 2003, p. 272). A crise acelera o movimento de substituição da mão-

de-obra por tecnologias no sentido de baratear os custos durante a crise, fato que se deu 

principalmente nos países centrais, como nos EUA em que os índices de desemprego estão 

chegando a 10% conforme matéria publicada pela Abril, quando antes da crise mostrava-se em 
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uma situação estável, um pouco menos de 5% em 2001, conforme BBC Brasil e em outubro de 

2008 era de 6,5% conforme UOL economia.  

Nos países periféricos ou subdesenvolvidos como o Brasil, mais especificamente em 

pesquisa feita na região metropolitana de Porto Alegre, os índices de desemprego não 

aumentaram em mais de 1% durante a crise econômica de 2008-2009, conforme análise das 

pesquisas realizadas pelo Informe PED, publicado pela Fundação de Economia e Estatística 

Siegfried Emanuel Heuser. 

Neste caso, não apenas as empresas, mas também os trabalhadores dos países centrais 

foram mais atingidos pela crise, fato que não era esperado, pois se acreditava que os países 

periféricos sentiriam muito mais uma crise econômica. Muitos fatores devem ser considerados, 

dentre eles a vulnerabilidade das empresas e do sistema financeiro dos países centrais, a 

utilização completa de sua capacidade instalada, o grau de comprometimento com as hipotecas 

“podres”, o nível de mecanização e tecnologia. 

Com certeza houve uma diminuição da utilização da capacidade instalada das 

empresas, principalmente nas que utilizam um alto grau de mecanização e tecnologia de ponta, 

possibilitando a redução dos custos com a demissão da mão-de-obra excedente, utilizando 

apenas parte da capacidade instalada para suprir a demanda decrescente de produtos. Mas, neste 

caso, a menor mecanização acarretaria uma maior “área de manobra”, o que se daria com maior 

intensidade nos países periféricos, o que não ocorreu. 

Temos presente que no país mais liberal do mundo, os Estados Unidos da América, 

onde existe a forte crença na atuação da famosa mão invisível do mercado que regula a 

economia sem a necessidade de uma interferência do Estado, viu uma forte atuação do governo 

a fim de organizar a maior economia do mundo, na tentativa de minimizar a crise economia. 

Lembrando que neste movimento tornou-se sócio majoritário da toda poderosa General Motors 

Company, uma das maiores empresas do mundo.  

O comportamento do governo americano frente a crise demonstra a necessidade de a 

mão invisível do mercado ser comandada por um cérebro, para evitar a autofagia; sendo 

necessariamente o Estado esta cabeça, tendo a função de regular e vigiar o mercado.   

No caso do Brasil, acreditamos que os índices de desemprego não caíram tanto devido 

a crise, primeiramente porque o país diversificou sua carteira de parceiros comerciais, já que os 

EUA atualmente representam apenas 18% de nosso comércio internacional, sendo que, 

atualmente, o maior parceiro comercial é a China, bem como adotamos rapidamente medidas 

contra a crise, principalmente referente ao aumento de linhas de crédito internas, somado ao 

fato de o mercado interno estar em expansão, devido à política assistencialista de inclusão social 

e melhoria da qualidade de vida das populações pobres. 

No momento atual os índices tornaram-se impactantes, chegam a casa dos 10% da 

população economicamente ativa, devido a recente crise brasileira econômico-política 

brasileira. Percebe-se a incapacidade de as lideranças políticas lidarem com as recorrentes 

crises, o que afeta substancialmente o mercado de trabalho.  

Parece-nos que o primeiro impacto da crise foi o aumento dos índices de desemprego, 

em virtude da necessidade de uma menor produção devido à diminuição da demanda, mas o 

segundo efeito viria com a implementação de novas tecnologias para que o crescimento da 

produção num futuro de bonança seja feito sem a (re)contratação dos trabalhadores para os 

postos dos quais foram antes demitidos; muito pelo contrário, este aumento de produção poderá 

ser feito por meio de implementação de novas tecnologias ao parque industrial.  
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3 O FUTURO DO TRABALHO 

 

Neste quadro delineado anteriormente de uma drástica redução dos postos de trabalho 

como conhecemos, faz-se necessário visualizarmos soluções possíveis para um futuro do 

trabalho, a fim de encararmos o fantasma do desemprego que se mostra atualmente um dos 

maiores problemas vivenciados pela sociedade pós-industrial. 

Na busca de soluções a um futuro que poderia parecer não muito promissor, as 

alternativas vêm de diferentes contribuições, sejam elas históricas, como a diminuição da carga 

horária, sejam elas tecnológicas com a adoção de novas formas de trabalho, sejam elas políticas 

e sociais com visualização do terceiro setor e de uma nova forma de relação laboral, que 

passaremos a discorrer. 

 

3.1 A Diminuição de Carga Horária e o Ócio 

 

Não podemos visualizar uma questão apenas sobre uma ótica, as novas tecnologias 

podem servir para melhorar as condições de trabalho, e nesta perspectiva liberar o homem dos 

trabalhos mais penosos e/ou diminuir o tempo dedicado ao trabalho, com já vem fazendo nas 

lavouras de todos o mundo, onde cada vez menos se necessita de mão de obra. Mas atualmente, 

vemos que alguns trabalhadores estão “sobrecarregados de trabalho, de modo que muitas 

pessoas poderiam se limitar a trabalhar cinco ou, no máximo, seis horas por dia”. (DE MASI, 

2000, p. 160), possibilitando que outro trabalhador fosse contratado, dividindo-se o tempo de 

trabalho de ambos, o que geraria melhor qualidade de vida.  

Nesta perspectiva a diminuição da jornada de trabalho é uma solução viável ao 

problema do desemprego, “a partir da qual a redução da semana de trabalho apresenta-se como 

forma de dividir o trabalho disponível, já que não haverá como absorver milhões de 

trabalhadores dispensados pela reengenharia e pela automação” (GOMBAR, 2004, p. 58). Mas 

tal situação depende muito de uma complexa coesão social, e até mesmo internacional, pois 

como Jane Gombar nos adverte “só é possível reduzir a jornada de trabalho semanal se todos 

fizerem’. Prefigura-se, nesse aspecto, uma sociedade global que talvez não esteja preparada 

para esse desafio” (GOMBAR, 2004, p. 59) 

A questão é complexa, conforme De Masi  (DE MASI, 2000, p. 164) trabalha pois as 

variáveis são diversas, para implementação de uma redução de jornada. Sua proposta seria de 

uma redução dos dias laborados na semana, sendo a redução para três dias da semana; 

argumenta que a redução das horas diárias não seria efetiva na medida em que as pessoas tende 

a permanecer no serviço laborando mesmo que não recebam para isto, ou ainda ficariam 

inventando procedimentos que aumentariam a burocracia. 

O certo é que os fatos têm demonstrado que a redução da jornada de trabalho tem sido 

implementada, como podemos visualizar com a maioria dos estatutos dos servidores público 

municipais que estabelecem jornada de trabalho de 35 horas (caso do Regime Jurídico dos 

servidores de Garibaldi/RS, Lei Complementar n. 1 de 18 de setembro de 2002). Como nos 

refere também Giancarlo Perone (PERONE, 2003, p. 277), vemos um movimento dos países 

europeus no sentido de “frear” a utilização das horas extras estruturando o trabalho em turnos 

variados em conformidade com as necessidades, sendo respeitado o descanso mínimo de 11 

horas por turno, o que geraria mais postos. 

Oportunamente fazemos referência a posição do professor Carlos Chiarelli, quando 

menciona que os avanços tecnológicos possibilitam “períodos não-trabalháveis de que não 

dispunha o assalariado” em virtude do ganho de produção tecnológico. (CHIARELLI, 2006, p. 

132). Mas é importante referir a questão psicológica do trabalhador, na perspectiva que: “uma 

pessoa que passa a vida toda, todos os dias, dez horas no trabalho, acaba por sentir-se 



35 
 

indispensável aos propósitos da organização. Se dispõe de tempo para si, não sabe como usá-

lo. Necessita, portanto, de uma reeducação para o tempo livre”. (DE MASI, 2000, p. 167). 

Essa situação refere que as pessoas não estão acostumadas a ter um tempo livre, e tal 

situação não é bem vista pela sociedade que espera que o tempo seja ocupado com o trabalho, 

o que gera um sentimento de culpa para o indivíduo, que não consegue utilizar seu tempo de 

outra forma. Surge então um a necessidade de ensinar a utilizar o tempo livre, de forma 

produtiva para outras formas de ocupação ou com finalidades de lazer, valorizando tais 

momentos como valorizamos hoje o tempo dedicado ao trabalho.  

Devemos passar a visualizar o ócio como um momento produtivo, se bem direcionado, 

como nos alerta o professor Carlos Chiarelli: “períodos de ócio, por diferentes meios, criam 

resultados produtivos, economicamente valoráveis” (CHIARELLI, 2006, p. 132), neste caso 

devemos valorizar tais momentos, econômica e socialmente. 

A nova perspectiva possibilita a socialização do trabalho através da redução das horas 

a serem laboradas, coloca em questão o ócio, pois “chegamos a um ponto em que podemos 

discutir a viabilidade do ócio na nossa vida, do tempo livre, do por que nos matamos de 

trabalhar” (GOMBAR, 2004, p. 73). Este ócio ao contrário de ser um momento de inatividade, 

deve ser direcionado de forma a maximizar o desenvolvimento intelectual do indivíduo, já que 

no futuro, “na aventura de buscar trabalho, terá maior probabilidade de sucesso quanto mais 

criativo for o homem, mais conhecimentos tiver, seja do tipo intelectual, científico, artístico, 

etc.” (GOMBAR, 2004, p. 75). 

 

3.2 Terceiro Setor 

 

O mundo moderno que almejamos ocasiona profundas mudanças no mundo do 

trabalho advindas da tecnologia da informação. Os Estados passam por profundas dificuldades 

em promoverem a inclusão social de grande parcela da população economicamente ativa diante 

da necessidade de capacitação e reciclagem da mão-de-obra existente (GOMBAR, 2004, p. 66). 

Outros fatores como a extinção de vários postos de trabalho e o crescente desemprego, fazem 

da tecnologia da informação, ao mesmo tempo, um dos principais fatores responsáveis pelo 

desemprego, do ponto de vista do trabalhador, e, a solução para a necessidade de produção em 

massa, do ponto de vista das empresas. 

A discussão acerca da eliminação de postos de trabalho, qualificação para o trabalho e 

geração de renda tanto pelo setor privado quanto pelo Estado tem despertado interesse pelo 

chamado Terceiro Setor. Surge uma nova realidade para suprir a carência do Estado em 

proporcionar à população um mínimo de bem-estar social, cujas organizações não pertencem 

nem ao Estado nem ao mercado. Essas novas realidades fazem parte de um terceiro setor não 

lucrativo e não governamental, que dependem da doação de pessoas ou de empresas, ou da 

ajuda do governo para existirem. (GOMBAR, 2004, p. 66). “Terceiro setor pode ser 

caracterizado pelas atividades que são desenvolvidas sem fins lucrativos e de caráter público 

geridas pela sociedade civil. Essas instituições estão se profissionalizando, sendo reconhecidas 

como uma solução alternativa para os problemas sociais” (GOMBAR, 2004, p. 68). 

O trabalho voluntário destaca-se como característica do terceiro setor, no qual as 

atividades que vem caracterizando a economia solidária são movidas por valores não mercantis. 

(GOMBAR, 2004, p. 69). Este setor está cada vez mais presente nos países e presta importante 

serviço à sociedade, embora não busque o lucro como as seculares empresas, é uma importante 

forma de inclusão de trabalhadores em atividades ditas não produtivas. Na opinião de Beck 

(BECK, 2003, p. 168), uma das mais importantes alternativas a serem discutidas é essa nova 

realidade do trabalho que vem se desenhando, consubstanciada em setores que já não tem nada 

de trabalho produtivo nem de atividade doméstica, mas que promove publicamente a iniciativa 

individual. A proposta de trabalho cidadão exposta por Beck nos incita a estarmos conscientes 
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de que por trás do problema do desemprego oculta-se, muitas vezes, o problema da falta de 

dinheiro. O povo sabe se ocupar e procura ativamente uma atividade. Se conseguirmos garantir 

a existência material básica, digamos por meio do dinheiro-cidadão, muitas coisas serão 

resolvidas e muitas coisas serão possíveis. (BECK, 2003, p. 172). 

A escassez de empregos gerada pelas novas tecnologias combinada com a necessidade 

de ocupação dos trabalhadores faz com que trabalhadores desempregados busquem alternativas 

de ocupação. Não há consenso sobre ser o terceiro setor uma alternativa de mercado de trabalho 

para repor postos de trabalho e criar empregos, representando oportunidades de inclusão social 

de homens e mulheres que não tem acesso a esse mercado. (GOMBAR, 2004, p. 69). Nas 

palavras do professor Carlos Alberto Chiarelli (CHIARELLI, 2006, p. 124-125), o propósito é 

lutar para desocupar menos e, ao mesmo tempo, ocupar mais gente, consciente de que o trabalho 

maciço e repetitivo está minguando, e para tanto, haveria de se buscar atenuar diferenças entre 

quem tem e quem não tem trabalho. Quem tem trabalho nutre a esperança de não perdê-lo, 

quem não tem trabalho, a de conquistá-lo. 

 

3.3 Terceirização e/ou Individualização do Trabalho 

 

A terceirização, segundo Chiarelli (CHIARELLI, 2006, p. 115), decorre de uma 

alteração no modelo produtivo devido à queda da padronização, da repetição mecânica de 

gestos, da linha de montagem, que passam a ser substituídas pela criatividade, pela iniciativa 

própria, entre outros. 

Devido à terceirização, que implica na substituição de empregados permanentes por 

fornecedores autônomos de serviços, o emprego formal no Brasil começou a encolher, enquanto 

que o emprego informal e o autônomo aceleraram o ritmo de crescimento. (PRUNES, 2006, p. 

149). 

Esta nova tendência (a terceirização) ganhou importância devido ao afrouxamento do 

vínculo empregatício. Surgem os intermediários que agem como firmas terceirizadoras ou 

provedoras de pessoal para encobrir a verdadeira relação de emprego. Começamos a visualizar 

a contratação de empresas individuais por outras empresas, muitas vezes microempresas, em 

que o capitalista é o maior ou o único trabalhador, normalmente em regime familiar, com a 

ajuda de mulher e/ou filho. (CHIARELLI, 2006, p. 114-116). 

A alternativa que as empresas buscam para a redução dos encargos empresariais é a 

terceirização. Os empresários buscam reduzir seus encargos com empregados através da 

contratação de outras empresas que prestam serviços para a empresa contratante, auxiliando-a 

na obtenção de matéria-prima para sua produção. 

A globalização interna da empresa é um dos fenômenos resultantes da terceirização, o 

que acaba por desenvolver situações de trabalho atípicas, criativas e até anômalas, envolvendo 

o trabalhador, diante de processos como outsourcing, offschoring, subcontracting, entre outros. 

Tais processos fogem da relação tradicional capital x trabalho e empregado x empregador. 

(CHIARELLI, 2006, p. 116). “O empresário passa de fornecedor do trabalho a fornecedor de 

licença e o empregado passa de receptor do trabalho a receptor da licença. Com essa 

combinação entre unidade e atomização, [...] ambos os lados obtêm um ganho maior – o grande 

e o pequeno empresário” (BECK, 1999, p. 262) 

Vivemos numa sociedade de risco caracterizada por novas angústias, pelo crescente 

individualismo e por mudanças básicas nas instituições sociais mais importantes. (FERREIRA, 

2005, p. 175). 

O trabalhador, ameaçado pela máquina e pela economia desaquecida e diante da 

perspectiva de desemprego, tem na criatividade seu grande aliado na busca de uma ocupação. 

A criatividade aliada à tecnologia pode se tornar uma importante ferramenta para a colocação 

do trabalhador desempregado no mercado de trabalho. 
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3.4 Teletrabalho 

 

A criatividade, aliada à tecnologia, possibilitou o afastamento do trabalhador de seu 

núcleo empresarial, através do teletrabalho. O processo de levar o trabalho ao profissional 

(teletrabalho) já está inserido nos novos meios de labor do novo século. O teletrabalho utiliza 

mecanismos que tornam o trabalho mais agradável, como levar o trabalho ao trabalhador em 

vez de levar este ao trabalho. Proporciona a substituição total ou parcial das viagens diárias do 

trabalhador por tecnologia de telecomunicação. (AUGUSTIN, 2006, p. 161). 

Através de redes digitais é possível ligar diretamente tanto setores concentrados em 

um lugar quanto os que se acham dispersos em vários continentes, e, dessa forma, a localidade 

concreta perde o significado de espaço uniforme de organização da produção e da cooperação. 

(BECK, 2003, p. 177) 

Essa mudança de paradigma quanto à forma de trabalho é irreversível e não apenas 

fruto de uma adaptação conjuntural. A busca por formas de trabalho flexíveis como o 

teletrabalho, se apresenta, neste contexto, como uma forma de a sociedade enfrentar a 

complexidade, através da introdução de novas tecnologias da informação e comunicação e pela 

banalização dos computadores instalados nas residências. (GOMBAR, 2004, p. 60). 

O teletrabalho proporciona maior flexibilidade de tempo e espaço pela utilização de 

tecnologia da informação e comunicação, possibilitando alcance extraterritorial, atendendo às 

novas exigências da sociedade pró-industrial. (GOMBAR, 2004, p. 63).  

O teletrabalho, apesar de ser um processo irreversível, fruto da globalização, traz 

vantagens e desvantagens decorrentes de sua utilização. Por este motivo, o saber, o 

conhecimento, a educação, é primordial para a utilização correta desta ferramenta. 

De conformidade com Domenico De Masi (DE MASI, 2000, p. 163), pesquisas sobre 

o teletrabalho, ou seja, o trabalho que não é realizado nos escritórios, mas na própria residência, 

demonstram que as tarefas realizadas na empresa requerem de oito a dez horas para serem 

desempenhadas; quanto que em casa, se realizariam, de maneira confortável, na metade do 

tempo, de quatro a cinco horas, no máximo. Portanto, os trabalhadores passam o dobro do 

tempo necessário nas empresas e nas repartições públicas. 

Esta prometida celeridade que o teletrabalho proporcionaria, conforme De Masi, 

depende, primordialmente, de uma política da empresa contratante dos teletrabalhadores, no 

sentido de investir na qualificação profissional de seus empregados. Tal política pode ser 

implementada através de investimentos em cursos profissionalizantes, sobretudo de 

informática, bem como cursos técnicos, extra-escolares, de educação não tradicionais, visando 

possibilitar a melhoria da qualificação de mão-de-obra dos teletrabalhadores, e, 

consequentemente, a qualidade do serviço prestado. 

As vantagens do teletrabalho para o trabalhador, além da redução do tempo necessário 

para a realização de suas tarefas, segundo Domenico De Masi (DE MASI, 2006, p. 206), são as 

seguintes: autonomia dos tempos e dos métodos, coincidência entre o lar e o local de trabalho, 

redução dos custos e do cansaço provocado pelos deslocamentos, melhoria da gestão da vida 

social e familiar, bem como relações de trabalho mais personalizadas. 

Para a sociedade, de acordo com De Masi (DE MASI, 2000, p. 208), as vantagens 

serão as seguintes: o trabalho poderá ser difundido até em zonas isoladas, deprimidas ou 

periféricas. Haverá mais trabalho disponível para as categorias que até o momento eram 

excluídas, como deficientes físicos ou idosos, e será possível descongestionar as áreas 

superpovoadas e sobretudo reduzir o tráfego e a poluição, além da manutenção das ruas e 

estradas. 

As desvantagens, segundo o autor (DE MASI, 2000, p. 206-207), podem ser: 

isolamento, marginalização do contexto e da dinâmica da empresa, o problema da 
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reestruturação dos espaços dentro de casa, dos hábitos pessoais e relações familiares. Mesmo 

assim, a flexibilidade dos horários proporciona a vantagem de se passar mais tempo em casa. 

O distanciamento e o “isolamento” dos teletrabalhadores dificulta o aparecimento de 

sindicatos deste grupo específico de trabalhadores. O teletrabalho possibilita o trabalho a tempo 

parcial, reforçando o isolamento social dos teletrabalhadores, que vêem diminuídas as chances 

de se organizarem na defesa de seus interesses. Por este prisma, o teletrabalho colaboraria para 

a diminuição das possibilidades de defesa dos interesses da classe através de um sindicato. 

(NOGUEIRA, 2009). 

A ausência de um sindicato que represente a classe dos teletrabalhadores,dificultaria 

enormemente o exercício dos seus direitos trabalhistas, pois, isolados, os teletrabalhadores 

dificilmente criariam os laços de afinidade e a comunhão de interesses que une o sindicato e 

promove a ação coletiva. (NOGUEIRA, 2009). 

Diante de tal dificuldade, resta aos sindicatos criar estratégias para possibilitar a 

sociabilidade informática, proporcionando aos teletrabalhadores comunicação via eletrônica, 

de forma a viabilizar a participação virtual dos associados na vida da organização. 

(NOGUEIRA, 2009). 

O sindicato inglês MSF (Manufactoring Science and Finance) elaborou uma série de 

princípios para o teletrabalho, tais como: Os teletrabalhadores devem estar vinculados a uma 

empresa e não estabelecidos como trabalhadores independentes; para evitar o isolamento, os 

contratos devem exigir reuniões periódicas, nos escritórios; deve existir em casa uma 

dependência separada onde é realizado o trabalho; o empregador deve providenciar o 

estabelecimento de contactos entre teletrabalhadores; o teletrabalhador deve reunir-se 

semanalmente com o seu supervisor; os teletrabalhadores devem usufruir das mesma taxas de 

pagamento e benefícios que os outros trabalhadores; o empregador deve fornecer o 

equipamento e manutenção necessárias; os teletrabalhadores devem ter acesso a representação 

pelo sindicato, cujos representantes devem poder visitá-los; o teletrabalho deve ser voluntário 

com a opção de voltar a trabalhar no escritório. (NOGUEIRA, 2009). 

Tais medidas, se implantadas, são alternativas que poderão auxiliar na manutenção de 

sindicatos organizados capazes de representarem os teletrabalhadores em seus direitos 

trabalhistas. A mesma tecnologia utilizada para o teletrabalho pode ser uma ferramenta útil para 

proporcionar a aproximação, embora virtual, dos teletrabalhadores, através de fóruns de 

discussão virtual, e-mail, videoconferências, chat, entre outros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade que aqui delineamos com um mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo em virtude da implementação de novas tecnologias e da globalização, impondo a 

que o trabalhador busque constantemente a reciclagem dos seus conhecimentos para não ser 

excluído como uma peça obsoleta somando-se aos excluídos tem alternativas viáveis para um 

outro futuro, condizente com a dignidade humana. 

Essa alternativa encontra a base inicialmente na redução da jornada de trabalho a que 

o trabalhador está submetido, criando neste processo novos postos, aumentando 

consequentemente a demanda por mão-de-obra, possibilitando ainda um maior tempo de ócio 

produtivo para que os trabalhadores possam estar em constante reciclagem de seus 

conhecimentos. A referida diminuição de tempo de trabalho seria empregada tanto no chão das 

tradicionais fabricas como nos serviços que passariam a ser realizados em outros locais, 

impondo assim uma redução obrigatória do tempo disponibilizado para se laborar. 

O terceiro setor seria um dos melhores formas de se regular a demanda por mão-de-

obra, pois o indivíduo que não tivesse uma ocupação em determinado momento seria 
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direcionado a trabalhar em atividades de caráter público, sendo igualmente treinado e 

redirecionado ao mercado de trabalho, agora novamente qualificado. 

Mas temos em mente que o futuro do trabalho tem seu ápice em uma outra forma de 

organização social, uma espécie de relação triangular, onde encontraríamos em cada vértice um 

ator social: a empresa, o trabalhador e o Estado. Tal relação englobaria o tradicional contrato 

de trabalho, com um período de trabalho na empresa, adicionando um período no terceiro setor 

e outro de ócio criativo e educativo. 

Essa possibilidade encontra base teórica em importantes doutrinadores, como Ulrich 

Beck segundo o qual deveria ser destinada uma renda mínima a que queira realizar coisas 

diferentes em relação ao trabalho produtivo (BECK, 2003, p. 173), e Jean Boissonnat que 

afirma a necessidade de o tempo destinado a outras atividades associativas, culturais e de laser 

(BOISSONNAT, 1998, p. 225) 

Parece-nos que o quadro ainda é apenas um esboço, e que podemos pintar sobre o 

fundo delineado um futuro condizente com a dignidade humana, norte a ser seguido por força 

de nosso mandamento maior e de nossa consciência, e tal condição digna pode ser delineada 

com a redução da jornada de trabalho e o surgimento desta nova relação laborativa triangular. 

 

WORK OF THE FUTURE 

 

ABSTRACT 

 

Future human relations are always open to question human beings. The future of work in the 

present moment is a substantial question to be posed from the perspective of the challenges 

posed by modern society, before the uncertainty framework and contestation of social 

structures; as well as economic and political crises experienced in the country make it 

impossible to increase jobs and improve working conditions and wages. The implementation 

of new technologies in the industrial park in a post-crisis future will inevitably lead to increased 

productivity without the absorption of all hand idle work due to the economic crisis. In this 

context it appears the possibility of reduction in labor hours and productive leisure, the increase 

in vacancies in the third sector, outsourcing and the individualization of work, and finally 

telecommuting as solutions of modern society to the changes in labor relations experienced in 

our society. 
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RESUMO  

 

O presente artigo aborda o significado e a problemática do direito ao acesso efetivo e oportuno 

à justiça no Brasil. Ainda, enfoca os obstáculos a serem transpostos e as dificuldades existentes 

para efetivar o referido acesso, fazendo, para isso, uma análise das barreiras apontadas por 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Por fim, elenca possíveis soluções para a transposição desse 

problema, focando na modernização dos tribunais a partir do uso do processo eletrônico e do 

novo Código de Processo Civil.  

  

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à justiça. Três ondas renovatórias. Tutela jurisdicional justa e 

efetiva. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O princípio constitucional do acesso à justiça não pode ser visto apenas como o direito 

de ingressar no Poder Judiciário, devendo ser compreendido de forma ampla no sentido de se 

obter uma tutela jurisdicional em consonância justa e oportuna com os demais princípios 

constitucionais e processuais, tais como igualdade, devido processo legal, contraditório, ampla 

defesa, dentre outros. 

A Constituição cidadã traz expressamente tal conotação no artigo 5º, XXXV, que 

consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por meio do qual o Estado não pode se 

negar a solucionar qualquer conflito em que alguém alegue lesão ou ameaça de direito. Todavia, 

ainda que a modernização do Poder Judiciário através de sistemas de informática bem como o 

novo Código de Processo Civil objetive ampliar o acesso à justiça, ainda há muitos obstáculos 

a serem transpostos a fim de efetivar o referido princípio. 

 Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, através 

das três ondas renovatórias, permanece atual e possibilita uma maior compreensão dos 

obstáculos a serem enfrentados para garantir um amplo acesso à justiça, ao passo em que 

também traz soluções para efetivação daquele princípio.  

Outrossim, o novo Código de Processo Civil (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), 

traz a necessidade de se garantir o acesso à justiça de forma satisfativa, célere e eficaz. Ainda, 

o novo CPC aponta uma preferência pelo julgamento efetivo do mérito processual e um 

incentivo na utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, ocasionando, 

inegavelmente, uma maior amplitude e relevância à efetivação do acesso à justiça. 

Nesse viés, esse artigo pretende demonstrar a importância de se garantir um acesso à 

justiça efetivo e oportuno, apontando não só os obstáculos a serem transpostos, como também 

soluções efetivas para garantir aquele princípio com base no novo Código de Processo Civil.  

 

                                                           
13 Doutoranda em direito pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em direito pela Universidade Federal da 

Bahia. Especialista em Direito Pública na UNIDERP. Professora de Direito Constitucional da Estácio-FASE e da 

Ciclo Renovando Conhecimentos. Advogada. 
14 Acadêmica em Direito pela Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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2 OS SENTIDOS TELEOLÓGICOS DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Conforme já relatado o direito ao acesso à justiça é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, que estabelece o sistema do contencioso judicial no Brasil. 

Trata-se do chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também conhecido 

como ubiquidade da justiça, direito de ação, ou princípio do livre acesso ao Judiciário.  

A atribuição de garantia constitucional ao acesso à justiça é, indubitavelmente, de 

suma importância, porquanto, por ser um princípio constitucional, todo o Ordenamento 

Jurídico, diante da interpretação conforme à constituição deve observar e buscar efetivar aquele 

em seus dispositivos. Em síntese, nenhuma norma pode impedir ou dificultar que o 

jurisdicionado tenha acesso à justiça.  

Mais do que isso, a natureza constitucional do acesso à justiça obriga o Estado a tomar 

efetivas medidas que viabilizem o acesso ao Poder Judiciário, da forma mais ampla possível. A 

título de exemplo, buscando efetivar a referida garantia, são as leis: a) Lei nº 1.060/50 que 

possibilita a concessão dos benefícios da justiça gratuita e assistência judiciária gratuita aos 

menos afortunados; b) Lei Complementar nº 80/94: institui a Defensoria Pública, possibilitando 

a orientação jurídica e defesa de direitos aos mais necessitados; c) Lei nº 9.099/95: institui os 

Juizados Especiais Cíveis, a fim de que sejam processadas e julgadas as causas de menor 

complexidade de forma mais célere15. 

Visando a proteção total do cidadão frente a violação de seus direitos, bem como tendo 

em vista a complexidade da sociedade contemporânea e o surgimento de novos direitos a 

Constituição viabilizou o acesso coletivo à justiça para proteção de direitos coletivo e difusos, 

conduta essa pautada em ditames do neoconstitucionalismo e com objetivo de efetivar o acesso 

efetivo à justiça em todas as suas dimensões. Segundo Mauro Cappelletti e Bryan Garth 

(CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.12): 
 

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de 

importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a 

titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua 

efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno 

e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. 

 

A partir desse entendimento depreende-se que o acesso à justiça assegura a efetividade de 

direitos de cidadania, pois ao seu redor convergem todos os princípios e garantias 

constitucionais. Dessa forma, é um direito de suma importância, por ser elementar do cidadão, 

pelo qual ocorre a materialização da cidadania e a efetivação da dignidade da pessoa humana. 

O Ordenamento Jurídico brasileiro ao proibir, em seu artigo 5º da CF/88, quaisquer 

impedimentos ao ingresso em juízo, não se dirige apenas ao legislador, mas a toda pessoa ou 

instituição. É o que se observa a seguir (PAROSKI, 2006, p. 274): 
 

A norma constitucional se dirige não apenas ao legislador, mas a qualquer pessoa ou 

instituição, seja pública ou privada, que estão proibidas de obstar o ingresso em juízo 

                                                           
15 Acerca do princípio ora em comento assim se expressa Candido Rangel Dinamarco (2003, p. 103) :“Mais que 

um princípio, o acesso à justiça é a síntese de todos os princípios e garantias do processo, seja a nível constitucional 

ou infraconstitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. Chega-se à ideia do acesso à 

Justiça, que é o polo metodológico mais importante do sistema processual na atualidade, mediante o exame de 

todos e de qualquer um dos grandes princípios.”   

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109499/lei-de-assist%C3%AAncia-judici%C3%A1ria-lei-1060-50
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103954/lei-complementar-80-94
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
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de qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no País, para deduzir 

pretensão, tendo por escopo apreciação de lesão ou ameaça a direito. A garantia 

constitucional à tutela jurisdicional preventiva ou reparatória abrange não apenas o 

direito individual, mas também os direitos coletivos e difusos. 

  

Consoante se observa, o acesso à justiça engloba não apenas acesso ao Judiciário, mas 

à Justiça em todas as suas manifestações. A esse respeito, pode-se considerar que o processo 

judicial, em suma, pode ser considerado apenas como um dos instrumentos de acesso à justiça.  

Por conseguinte, cumpre destacar que não se deve confundir acesso à justiça com o 

mero acesso ao Judiciário por meio do ingresso de ações judiciais. Por mais que habitualmente 

sejam considerados sinônimos, faz-se necessário salientar que a similitude entre acesso à justiça 

e acesso ao Judiciário não importa em concluir que sejam duas expressões para um mesmo 

princípio. 

O acesso à justiça compreende dois sentidos teleológicos, a saber: o direito de ação, 

isto é, o direito subjetivo do cidadão ingressar no Judiciário para deduzir sua pretensão e o 

direito à ação, que é a prerrogativa que a pessoa que ajuizou a ação possui de obter o 

pronunciamento de mérito, a tutela jurisdicional de forma oportuna e efetiva. 

A partir dos sentidos deduzidos acima, fica claro perceber que a garantia de acesso à 

justiça, não configura, hoje, apenas a possibilidade de ir ao Judiciário, mas implica o acesso à 

ordem jurídica JUSTA e EFETIVA, assegurando ao jurisdicionado um processo célere e 

eficaz16. O acesso à justiça deve ser compreendido a partir de uma ordem de valores e direitos 

fundamentais do homem já que é através desse princípio que os cidadãos buscam a 

concretização dos demais direitos fundamentais17.  

Ada Pelegrini Grinover18 corrobora o entendimento acima ao afirmar que o acesso à 

justiça é um direito amplo de obter a solução justa para os conflitos de interesses, sendo o 

processo mais do que um mero instrumento de jurisdição, aplicador de normas legais, e sim um 

instrumento capaz de produzir decisões conforme uma ordem de valores identificada no 

ordenamento jurídico. 

Assim, cumpre ao Estado garantir um acesso à justiça que viabilize a obtenção de decisões 

judiciais justas e igualitárias e em prazo razoável, baseadas em valores contemplados pela 

ordem constitucional e dotadas de efetividade e razoabilidade, com observância das garantias 

de imparcialidade e independência.  

                                                           
16 Kazuo Watanabe (2000) esclarece o alcance desse significado: "a problemática do acesso à justiça não pode ser 

estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata, apenas, de possibilitar o 

acesso à justiça enquanto instituição estatal, mas sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa". 
17 Nos dizeres de Paroski (2006, p.198): Na doutrina nacional, parece predominar nos últimos quinze ou vinte 

anos, o entendimento de que o acesso à justiça não significa somente ter mero acesso aos tribunais, mas sim, obter 

concretamente a tutela jurisdicional buscada e, além disso, não importa unicamente em alcançar solução 

jurisdicional para os conflitos de interesses, mas sim, colocar o ordenamento jurídico à disposição das pessoas 

outras alternativas como meios para esta solução, a exemplo da mediação e da arbitragem privadas. Significa 

romper barreiras e introduzir mecanismos de facilitação não apenas do ingresso em juízo, mas também durante 

todo o desenvolvimento do procedimento jurisdicional, significa redução de custos, encurtamento de distâncias, 

duração razoável do processo, diminuição de recursos processuais e efetiva participação na relação processual, 

dentre tantos aspectos que podem ser ressaltados". 
18 Nesse sentido, na lição de Cintra (2015) o acesso à justiça é: [...] a ideia central a que converge toda a oferta 

constitucional e legal desses princípios e garantias. Assim, (a) oferece-se a mais ampla admissão de pessoas e 

causas ao processo (universalidade da jurisdição), depois (b) garante-se a todas elas (no cível e no criminal) a 

observância das regras que consubstanciam o devido processo legal, para que (c) possam participar intensamente 

da formação do convencimento do juiz que irá julgar a causa (princípio do contraditório), podendo exigir dele a 

(d) efetividade de uma participação em diálogo -, tudo isso com vistas a preparar uma solução que seja justa, seja 

capaz de eliminar todo resíduo de insatisfação. Eis a dinâmica dos princípios e garantias do processo, na sua 

interação teleológica apontada para a pacificação com justiça. 
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Com a evolução na busca da melhor maneira de garantir a justiça para todos, o acesso à justiça 

deve ser compreendido através dos direitos fundamentais de ação e defesa, dentro de um Estado 

contemporâneo, que tem como espeque promover a plena realização dos valores humanos e que 

(GRINOVER, 2004, p.25):  

 
[...] deve servir, de um lado, para pôr em destaque a função jurisdicional pacificadora 

como fator de eliminação dos conflitos que afligem as pessoas e lhes trazem angústia; 

de outro, para advertir os encarregados do sistema, quanto à necessidade de fazer do 

processo um meio efetivo para a realização da justiça. Afirma-se que o objetivo-

síntese do Estado contemporâneo é o bem-comum e, quando se passa ao estudo da 

jurisdição, é lícito dizer que a projeção particularizada do bem comum nessa área é a 

pacificação com justiça 

 

Vê-se, portanto que o acesso à justiça não é somente ingressar com o processo em si, 

mas viabilizar condições de nele se concretizar direitos fundamentais de forma célere e efetiva19.  
 

3 ACESSO À JUSTIÇA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: UM OLHAR 

PARA A CULTURA DE PAZ 

 

A necessidade de proteção do acesso à justiça torna-se evidente no moderno estudo do 

processo civil, já que é tido como uma garantia essencial para os cidadãos na busca de seus 

direitos na medida em que permite não só o acesso ao Poder Judiciário, mas a obtenção de uma 

tutela jurisdicional oportuna e efetiva.  

Sendo o acesso à justiça um princípio basilar também no âmbito da legislação 

processual civil, sobretudo no que se refere à obtenção de uma tutela jurisdicional satisfativa, é 

que o Novo Código de Processo Civil (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) traz no seu bojo, 

mais precisamente em seu artigo 4º, o direito das partes obterem uma tutela jurisdicional efetiva 

e satisfativa em tempo razoável. 

Ainda, o artigo 3º do NCPC, afirma que “não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito, ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral, 

na forma da lei”, o que demonstra a sintonia com a Constituição Federal/1988, buscando sempre 

a efetivação de meios que garantam o acesso amplo e irrestrito ao Poder Judiciário.  

Ainda, a referida legislação regulamenta a necessidade de se garantir o acesso à justiça 

em inúmeros dispositivos, possibilitando a solução de conflitos a partir de outros meios que 

possam trazer maior eficácia à tutela jurisdicional, a exemplo do art. 3º que no seu parágrafo 1o 

permite a arbitragem, no parágrafo 2º prevê que o Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos e no parágrafo 3º estimula a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos. Ademais, o novo CPC dispõe nos artigos 165 a 

175 sobre formas de implementação da mediação e conciliação nos tribunais registrando no art. 

166 que os princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

                                                           
19 Na trilha desse raciocínio, Cândido Rangel Dinamarco pontua que acesso à justiça “não equivale a mero ingresso 

em juízo. A própria garantia constitucional da ação seria algo inoperante e muito pobre se se resumisse a assegurar 

que as pretensões das pessoas cheguem ao processo, sem garantir-lhes também um tratamento adequado. É preciso 

que as pretensões apresentadas aos juízes cheguem efetivamente ao julgamento de fundo, sem a exacerbação de 

fatores capazes de truncar o prosseguimento do processo, mas também o próprio sistema processual seria estéril e 

inoperante enquanto se resolvesse numa técnica de atendimento ao direito de ação, sem preocupações com os 

resultados exteriores. Na preparação do exame substancial da pretensão, é indispensável que as partes sejam 

tratadas com igualdade e admitidas a participar, não se omitindo da participação também o próprio juiz, de quem 

é a responsabilidade principal pela condução do processo e correto julgamento da causa. Só tem acesso à ordem 

jurídica justa quem recebe justiça”. DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 

V.3 São Paulo: Malheiros, 2009b.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
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confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada nortearão estas 

formas de resolução de conflitos. 

Destaque-se ainda que ao dispor sobre os requisitos da petição inicial o art. 319, VII 

traz a necessidade de opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação e o art. 334 que afirma que se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, registrando no § 2º a possibilidade de existir mais 

de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da 

data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

Como se vê, o incentivo à conciliação e mediação se destaca como forma de garantia 

do acesso à ordem jurídica justa20 bem como estímulo à cultura de paz. Decerto, o novo CPC 

confere ao titular do direito de ação a possibilidade de exigir do Estado instrumento apto a 

solucionar as controvérsias de maneira adequada e oportuna.  

Ademais, observa-se que esse novo enfoque de acesso à justiça traz a ideia de que o 

princípio da proteção judiciária se constitui em um direito humano fundamental de acesso a 

uma ordem jurídica, oportuna e efetiva, que já vem sendo observado pelo novo código de 

processo civil.  

 

3 BARREIRAS AO ACESSO À JUSTIÇA E SOLUÇÕES NO NOVO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL 

 

O significado do acesso à justiça efetivo está baseado na igualdade entre as partes. 

Dessa forma, a efetividade perfeita só se daria em uma sociedade igualitária. Como isso é algo 

utópico, e a diferença entre as partes jamais serão afastadas, cabe reconhecer quais barreiras 

impossibilitam o acesso à justiça e como podem ser ultrapassadas segundo o novo Código de 

Processo Civil. Para o alcance deste desiderato, mister analisar os obstáculos para o efetivo 

acesso à justiça elencados por Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), em pesquisa intitulada 

de "Projeto Florença".  

O primeiro desses obstáculos é o elevado valor do processo judicial que envolve custas 

judiciais, ônus da sucumbência para a parte vencida e honorários advocatícios. Outro obstáculo 

é a dificuldade em razão da demora que as partes enfrentam para ter a solução judicial desejada, 

que faz com que aumente o número de processos, pressiona os economicamente mais fracos a 

desistir de suas causas ou fazer acordos desproporcionais. Por fim, tem-se também a barreira 

relacionada à capacidade jurídica das partes e o problema especial enfrentado pelos interesses 

difusos e a tradicional perspectiva individualista na resolução de conflitos. 

Com a finalidade de superar essas barreiras, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988) 

elaboraram três ondas renovatórias que possibilitarão o acesso à justiça de forma efetiva e justa. 

A primeira onda refere-se a gratuidade da justiça e o aparelhamento da máquina jurisdicional 

com um número eficiente de defensores públicos a fim de viabilizar a assistência jurídica e 

judiciária21. A segunda onda propugna proporcionar a representação jurídica para os direitos 

difusos, especialmente nas áreas de proteção ambiental e consumidor. Por fim, a terceira onda 

renovatória chamada pelos autores de "enfoque ao acesso à justiça", visa atacar de forma mais 

                                                           
20 Nas lições de Bedaque (2009, p.77), o acesso à ordem jurídica justa significa o acesso de todos “à via 

constitucional de solução de litígios, livres de qualquer óbice que possa comprometer a eficácia do resultado, 

pretendido por aquele cujos interesses estejam amparados no plano substancial”.  
21 Augusto Tavares Rosa Marcacini (1996) diferencia com clareza os conceitos de assistência jurídica (orientação 

ao hipossuficiente, em juízo ou fora dele – CF, art. 5º, LXXIV), assistência judiciária (serviço de postulação em 

juízo, principalmente, mas não só, exercido pela Defensoria Pública) e justiça gratuita (isenção do recolhimento 

de custas e despesas processuais). 
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articulada e compreensiva as barreiras do acesso à justiça, a fim de proporcionar celeridade no 

processo através de um conjunto de mecanismos a exemplo dos métodos alternativos e da 

instrumentalidade processual22. 

Em relação ao elevado custo do processo o novo CPC tenta viabilizar o acesso à justiça 

através do estímulo à arbitragem, mediação e conciliação, já que ao estabelecer multas maiores 

por litigância de má-fé e o aumento dos honorários recursais cada vez que uma das partes 

resolver avançar para outra instância, encarece ainda mais o processo judicial como forma de 

propor uma mudança na cultura do litígio no país. 

Apesar de o custo processual permanecer elevado, o novo CPC regulamenta nos 

artigos 98 a 102 a gratuidade da justiça como forma de superar o obstáculo econômico do acesso 

à justiça, simplificar o procedimento e evitar abusos dos requerentes da gratuidade.  A fim de 

facilitar o requerimento de gratuidade, o art. 99 do NCPC permite pleitear na petição inicial, na 

contestação, na petição de ingresso de terceiro, no recurso e por simples petição. Esta última 

hipótese se justifica naquelas situações em que a parte pode, inicialmente, não necessitar da 

gratuidade, mas, durante o processo, em primeiro grau e antes do recurso, ter necessidade do 

benefício. Observa-se, portanto, que o NCPC consagra a ampla liberdade no momento de se 

requerer a gratuidade, como já se reconhece na doutrina e na jurisprudência, evitando 

discussões nesse sentido.  

Outro aspecto relevante é que o NCPC especifica quais despesas estão abrangidas pela 

gratuidade, ilidindo de uma vez por todas, o debate quanto à abrangência da justiça gratuita. O 

§ 1º do art. 98 tem nove incisos, que enfrentam as principais despesas e custas envolvidas em 

processo judicial, abrangendo tanto situações que sempre estiveram incluídas no conceito de 

justiça gratuita (como custas), passando por temas polêmicos (perícia e despesas com cartórios 

extrajudiciais) e trazendo novidades como custo do exame de DNA e “outros exames 

considerados essenciais. Tal regulamentação é de suma importância pois evita debates, 

recursos, discussões laterais pelas partes viabilizando o acesso efetivo à justiça.  

A fim de evitar abusos no uso da gratuidade e garantir aos que realmente necessitam 

do direito sua fruição, o NCPC traz a presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2º), 

permitindo expressamente ao juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade” (art. 99, § 1º). No 

entanto, em respeito ao princípio da cooperação e evitar prejuízo à parte o juiz somente poderá 

indeferir o pedido após determinar a comprovação documental.  

Outra regulamentação importante no NCPC que está em consonância com a primeira 

onda renovatória foi a expressa possibilidade de deferimento de justiça gratuita para a parte 

patrocinada por advogado particular (art. 99, § 3º), fato que já vinha sendo pacífico na 

jurisprudência, mas que vez ou outra via-se decisão judicial em sentido inverso.  

A segunda onda renovatória se preocupa com os interesses difusos, coletivos ou 

grupais, com o intuito de substituir a visão individualista do processo para uma perspectiva 

coletiva.  

Várias soluções foram criadas no NCPC com a finalidade de viabilizar o julgamento 

coletivo de ações judiciais que versam sobre um mesmo tema ou de tutelar direitos e interesses 

coletivos lato sensu, a exemplo do incidente de coletivização de demandas previsto nos artigos 

                                                           
22 Vale ressaltar que essas ondas renovatórias não podem ser aplicadas isoladamente, mas se deve enfrentar os 

problemas relacionados ao acesso à justiça de forma simultânea. Bueno (2006, p.448) ao comentar sobre as ondas 

renovatórias propostas por Cappelletti e Garth afirma que: “não sucedem, diferentemente do que se dá com as 

ondas do mar umas às outras. Elas não vão sozinhas ter com a areia da praia e lá desaparecer. Elas convivem umas 

com as outras, avançam e se desenvolvem sempre juntas em direção a uma praia.  Elas coexistem e interagem. E 

não há nada de errado, partindo do raciocínio do saudoso processualista, em que novas “ondas" de acesso à justiça 

possa ser identificada e sistematizadas para melhor atender às novas necessidades da sociedade.” 
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976 a 985, que determina expressamente a aplicação da tese jurídica a processos individuais ou 

coletivos. Outra novidade no CPC é a preocupação com a lide coletiva expressa no art. 139, X, 

ao prever que quando o juiz se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, deve 

oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados 

a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, 

de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva 

respectiva. Ademais o NCPC determina a intervenção do Ministério Público como custos legis 

nos litígios coletivos pela posse de terra rural/urbana (art. 178, III) e a suspensão dos processos 

nos  casos de repercussão geral (art. 1037,III). 

Observa-se, portanto, uma preocupação do NCPC com a coletivização do processo 

como forma de garantir o acesso efetivo à justiça e os direitos fundamentais difusos e coletivos.  

A terceira e última onda visa melhorar o acesso à justiça, tendo como enfoque a busca 

por soluções judiciais e extrajudiciais de solução de conflitos, por meio de advogados 

particulares ou públicos, objetivando processar ou mesmo prevenir conflitos. Essas reformas 

buscam mudanças de procedimento, alterações na estrutura dos tribunais e criação de novos 

métodos para prevenção de litígios ou facilitação de solução dos mesmos, buscando 

mecanismos privados ou informais para uma cultura de paz.  

Se nas fases anteriores do processo evolutivo do acesso à justiça, o obstáculo a ser 

transposto eram as espécies de natureza econômica e organizativa, nesta consubstancia-se como 

sendo o próprio processo. Assim preconiza Cappelletti (1988, [s.p.]): 
 

[...] essa 'terceira onda' de reforma inclui a advocacia judicial ou extrajudicial, 

seja por meio de advogados particulares ou púbicos, mas vai além. Ela centra 

sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas 

sociedades modernas. [...]  Seu método não consiste de reforma, mas em tratá-

las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o 

acesso.  

 

Nesse contexto, insere-se o uso de recursos tecnológicos na esfera judicial - incluída a 

virtualização do processo para promover a ampliação do acesso à justiça. Isso porque, ao invés 

de o cidadão buscar formas alternativas de solução de conflitos, ele poderá recorrer a jurisdição 

ordinária sob a forma eletrônica, com procedimentos próprios em uma sociedade cada vez mais 

acostumada a usar os recursos virtuais.  

O processo eletrônico enquadra-se, nessa fase, não como sinônimo de procedimento 

informal, mas se destaca como nova visão de processo adequada à realidade atual, com regras 

próprias, adaptadas aos anseios de celeridade aliada à qualidade da prestação jurisdicional, 

utilizando-se, para isso, os mecanismos oferecidos pela tecnologia. 

O novo CPC inova a prática processual à distância e garante o acesso célere à justiça 

ao estabelecer: 1) a necessidade de indicação de endereço eletrônico do advogado na procuração 

(artigos 287 e art. 106, II), das partes (art. 319,II, e parágrafo 2º) e do perito (art. 465, parágrafo 

2º, III); 2) a validade das informações prestadas pelos tribunais na internet (art. 197); 3) a 

possibilidade do peticionamento em papel no local em que não estiverem disponibilizados os 

equipamentos necessários à prática de atos processuais por meio eletrônico (art. 198 e parágrafo 

único); 4) publicação no Diário de Justiça Eletrônico dos despachos, decisões interlocutórias, 

dispositivo das sentenças e ementa dos acórdãos (art. 205, parágrafo 3º); 5) ausência de prazo 

em dobro para litisconsortes que tiverem diferentes procuradores no processo eletrônico (art.  

229, parágrafo 2º); 6) a citação e intimação por meio eletrônico (art.  246, V; art.  477, parágrafo 

4º; art. 513, parágrafo 2º, III, art. 786, parágrafo 1º, III, art. 1.019, III ); 7) exigência de cadastro 

das empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos nos tribunais 

para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art82
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por esse meio (art. 246, parágrafos 1º e 2º); 8) audiência de conciliação ou de mediação por 

meio eletrônico (art. 334, parágrafo 7º); 9) permissão de ata notarial para dados representados 

por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos (art. 384); 10) força probante do 

documento eletrônico (art. 439 e 440); 11) viabilidade de leilão judicial eletrônico (art. 879, II 

e parágrafo 3º); 12) dispensa de juntada de peças no agravo de instrumento em processo judicial 

eletrônico (art. 1.017, parágrafo 5º). 

Vê-se, portanto que o novo Código de Processo Civil procurou viabilizar a 

concretização das três ondas renovatórias do acesso à justiça. Apesar disso é preciso reconhecer 

que as reformas judiciais e processuais não substituem as reformas políticas e sociais, que não 

podem ser transplantadas de um sistema jurídico para outro sem adaptações. Ressalta-se, 

ademais, que embora procedimentos modernos, céleres e eficientes sejam necessários, deve-se 

priorizar sempre o respeito das garantias fundamentais a exemplo do contraditório e ampla 

defesa.  

A justiça plena, que se busca alcançar quanto aos Direitos Humanos, entre outros 

tantos, depende de muitos fatores e meios para efetivar-se. Decerto, as mudanças feitas nos 

procedimentos judiciais são de suma importância, pois apesar da maioria dos estudiosos se 

preocuparem com alternativas para o sistema judiciário, ele continuará sendo usado até a 

mudança da cultura de litígio da sociedade brasileira.  

Frise-se, por fim, que em tempos de globalização, democratizar o acesso à justiça, de 

forma a torná-lo mais acessível aos jurisdicionados e consequentemente aos cidadãos é 

imperativo. Neste sentido, são louváveis as alterações e inovações promovidas pelo Código de 

Processo Civil, conforme demonstrado neste artigo.   

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, no modelo de Estado Democrático de Direito ao qual o Brasil faz 

parte, o princípio do acesso á justiça é direito primordial a ser garantido, eis que amplia as 

possibilidades de ingresso ao jurisdicionado ao Poder Judiciário, bem como permite que seja 

proferida uma tutela jurisdicional justa e efetiva em tempo razoável.  

A superação da ordem de obstáculos apontados por Cappelleti e Garth, em sua obra 

“Acesso à Justiça”, é imprescindível para a do acesso à justiça, conquanto traz medidas 

efetivadoras desse princípio, através de soluções concretas que acarretam em um sistema 

processual mais célere e eficaz, tais como: maior uso de métodos extrajudiciais de soluções de 

conflitos, modernização dos sistemas eletrônicos dos tribunais, criação de núcleos de 

assistência jurídica em universidades, entre outros.  

Frise-se: o problema do acesso à Justiça não é apenas questão ingresso no Poder 

Judiciário para solução de sua demanda, mas também a dificuldade em sair do processo com 

uma tutela jurisdicional satisfativa e em tempo razoável, conquanto a morosidade existente 

naquele Poder, bem como o excesso de demandas jurídicas, acaba por dificultar a celeridade 

processual e a razoável duração do processo.  

O novo Código de Processo Civil, em consonância aos princípios basilares de nossa 

Constituição Federal, especificamente ao previsto no inciso LXXVII do artigo 5º, deu um passo 

importante no sentido de estimular métodos alternativos de solução de litígios, garantia da 

gratuidade, informatização do processo, incidente de de resolução de demandas repetitivas e 

celeridade processual. 

Evidente salientar que não se pode ter a utopia de imaginar que o Novo Código de 

Processo Civil produzirá efeitos milagrosos, proporcionando a plena satisfação do acesso à 

justiça aos jurisdicionados, todavia sabe-se que aquele possui normas e princípios suficientes 

para garantir ao cidadão não só o acesso ao Poder Judiciário, como também a obtenção de uma 

tutela justa, efetiva e fornecida em tempo razoável.  No entanto, apenas a lei não será capaz de 
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efetivar o referido princípio, sendo necessária a movimentação de todos os órgãos do Poder 

Judiciário no sentido de efetivar e dar plena eficácia aos dispositivos constitucionais e 

processuais civis.  

Enfim, não há apenas uma solução para possibilitar o amplo acesso à justiça. Pelo 

contrário, para atingir esse fim, é necessária uma convergência de medidas, conforme fora 

explanado nesse trabalho, a fim de possibilitar não só o acesso ao processo, como também a 

obtenção de uma prestação jurisdicional, por meio de uma sentença, proferida em tempo 

razoável, célere, conforme os ditames do devido processo legal.  

 

THE EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE IN THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE 

 

ABSTRACT 

 

This article discusses the meaning and the issue of the right to effective and timely access 

to justice in Brazil. Also focuses on the obstacles to be overcome and the difficulties to 

effect such access, making for this, an analysis of the barriers identified by Mauro 

Cappelletti and Bryant Garth. Finally, lists possible solutions for the implementation of 

this issue, focusing on the modernization of the courts from the use of the electronic 

process and the new Civil Procedure Code. 

  

Keywords: Access to justice. Three renewals waves. fair and effective judicial protection. 
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GARANTIA DE EMPREGO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR 

Carla Valesca Santos Mota23 

Mariana Jost Resende Fontes24 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem por objetivo versar sobre os aspectos trabalhistas da Lei 11.340/2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha. Observando-se que a referida Lei não se limitou apenas 

ao âmbito penal e civil, mas, também teve reflexo na esfera jus laboral. Este diploma encontra-

se no Capítulo II da norma legal, no qual o legislador dedicou o inciso II, do § 2º do artigo 9º, 

que garante à trabalhadora, vítima de violência doméstica e familiar, a manutenção do vínculo 

empregatício, caso se comprove imprescindível para o seu afastamento. Partindo desta 

disposição, o presente estudo analisa quais os efeitos, que tal medida de caráter protetivo, causa 

no âmbito do trabalho. 

 

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Aspectos trabalhistas. Afastamento do trabalho. 

Manutenção do vínculo empregatício. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo discorrer sobre os aspectos trabalhistas da Lei 

11.340/2006- Lei Maria da Penha. Tendo em vista que o artigo 9º, § 2º, inciso II, assegura a 

trabalhadora a manutenção do vínculo empregatício caso haja a necessidade do afastamento do 

trabalho, decorrente da violência doméstica e familiar. 

Primeiramente, será realizado um estudo do fato social da Lei Maria da Penha, com 

um breve histórico e suas finalidades, principalmente no que se refere o diploma legal em 

questão. Assim, o estudo será direcionado ao referido artigo da Lei, que prevê hipótese nova de 

suspensão de contrato de trabalho da mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

com o objetivo de preservar sua integridade física e psicológica. 

Logo após, será dada uma definição do que venha a ser “contrato de trabalho” e 

posteriormente construirá um estudo a partir da natureza jurídica do afastamento da 

trabalhadora, examinando as hipóteses relativas à Interrupção e Suspensão do contrato de 

trabalho, ressaltando qual a medida pertinente para o caso da Lei Maria da Penha. 

Entretanto, também é questionado acerca de quem pagará o salário da trabalhadora durante o 

seu período de estabilidade. Será analisada se compete ao empregador ou ao INSS, a 

remuneração a empregada vítima de violência doméstica e familiar. 

Por fim, será estudado o assunto de maior polêmica, tratando da competência para a 

concessão do afastamento da trabalhadora. A respeito desse ponto, há inúmeras discussões. 

Alguns doutrinadores entendem ser de competência da Justiça Comum a delegação de tal 

medida, outros acreditam que estaria a Justiça Comum atuando em matéria trabalhista, tendo 

                                                           
23 Bacharel em Direito pela Faculdade Estácio de Sergipe –Estácio FaSe. Advogada Militante. 
24 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe-UFS. Especialista em Direito Público pela 

Faculdade Damásio de Jesus. Professora de Direito do Trabalho da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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em vista que envolve uma relação de emprego. Neste sentido, entendem que a Justiça do 

Trabalho é competente para solucionar esse conflito.  

A metodologia aplicada no presente artigo pauta-se em pesquisa bibliográfica, através 

de livros, artigos e pesquisas que tratam da matéria, buscando dessa forma consubstanciar o 

mesmo, com a opinião de ilustres doutrinadores, assim como, em pesquisa de julgados, visando 

corroborar a tese de manutenção empregatícia a mulher vítima de violência doméstica. 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO FATO SOCIAL DA LEI MARIA DA   

PENHA 

 

A Lei 11.340/2006 entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, trazendo um 

enorme progresso ao sistema jurídico pátrio, uma vez que tem por objetivo combater às diversas 

formas de violência contra a mulher. 

Maria da Penha Fernandes foi mais uma das diversas vítimas da violência doméstica 

desse país. Ela é uma biofarmacêutica, mãe de três filhas, era casada com um professor 

universitário colombiano e viviam em Fortaleza/CE. Mesmo diante de todas as agressões 

sofridas, ela nunca reagiu por medo de represálias, mas quando por duas vezes ele tentou matá-

la, ela tomou coragem e resolveu fazer uma denúncia pública.  

O caso de Maria da Penha obteve tão grande repercussão que o Centro pela Justiça e 

o Direito Internacional – CEJIL e o Comitê Latino – Americano e do Caribe para a Defesa dos 

Direitos da Mulher – CLADEM formalizaram denúncia à Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Servindo de impulsionamento para 

o Brasil dar cumprimento às convenções e tratados internacionais e posteriormente a criação da 

referida Lei com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres, e 

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. 

Assim, em 07 de agosto de 2006, o Brasil promulgou a Lei 11.340/2006 com um 

trabalho conjunto do governo e da sociedade organizada. 

 

3 GARANTIA DA TRABALHADORA SEGUNDO A LEI 11.340/2006 

 

3.1 Relevâncias da Medida de Proteção aTrabalhadora 

 

Diante da necessidade que tem a mulher vítima de violência doméstica em prover o 

seu próprio sustento, a lei 11.340/2006 em seu artigo 9º, § 2º, II assegura a preservação do 

vínculo laboral da vítima, assim é mencionado que: “ § 2º o juiz assegurará à mulher em situação 

de violência doméstica e familiar, para preservar a integridade física e psicológica: II – a 

manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho por 

até seis meses”. 

Neste sentido, Carlos Eduardo Duarte do Amaral afirma que: 25 

A manutenção do vínculo trabalhista à mulher em situação de violência doméstica e 

familiar fica condicionada à necessidade da preservação de sua integridade física e psicológica. 

Assim, se o suposto agressor, no transcorrer da lide, não estiver investindo contra a vítima, ou 

estiver cumprindo à risca e com fidelidade todas as medidas protetivas de urgência deferidas, 

ou mesmo se estiver preso em flagrante ou preventivamente, é indevida a concessão da cautelar 

de manutenção da relação de emprego, em razão da ausência de iminência de risco à integridade 

física ou psicológica da ofendida. 

                                                           
25 AMARAL, Carlos Eduardo Rios. Da manutenção do vínculo trabalhista à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar. Disponível em: <http: //direitonet.com.br/artigos/exibir/4968>. Acesso em: 10 

out. 2014. 
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Verifica-se a preocupação do legislador, com a mulher vítima de violência doméstica 

e familiar. É facultado ao juiz, em casos emergenciais, conceder à ofendida, o afastamento do 

trabalho, por exercer sua atividade laboral no mesmo lugar do agressor, ou por ter que se 

distanciar do próprio lar, ficando impossibilitada de comparecer ao seu emprego. 

 

3.2 O Contrato de Trabalho 

 

O contrato de trabalho está definido na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 

seu artigo 442, como sendo um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. 

Tendo como características alguns aspectos como: a) o consentimento dos sujeitos 

envolvidos na relação; b) intuito personae26 uma vez que a obrigação de trabalho é 

personalíssima e infungível; c) bilateral e sinalagmático, pois duas pessoas ou mais assumem 

obrigações recíprocas; d) cumulativo havendo equivalência obrigacional; e) de trato sucessivo 

havendo duração continuada; e f) oneroso, pois a carga do empregado é trabalhar e a do 

empregador é remunerar pelo trabalho prestado. 

Ante o exposto pode-se afirmar que contrato de trabalho é um acordo de vontade, com 

prestação de serviço, mediante uma contraprestação pecuniária, em favor do trabalhador, que 

presta seus serviços de forma pessoal e não eventual.  

 

3.3- Natureza Jurídica do Afastamento 

 

O aspecto protetivo do artigo 9º, § 2º, II da Lei 11.340/2006, demonstra ampla 

relevância, ao assegurar à mulher vítima de violência doméstica e familiar, a manutenção do 

vínculo empregatício, caso haja necessidade de afastamento do local onde são realizadas suas 

funções. 

Entretanto, essa disposição em comento apresenta grande problemática, em razão das 

omissões do legislador acerca dos reflexos que a medida, assim diante dessa omissão, a primeira 

questão a ser avaliada diz respeito a natureza jurídica do afastamento. Uma vez que não fora 

determinado se deveria tratar-se de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Antes 

porém, verifica-se a necessidade de definir cada um desses dois institutos. 

 

3.3.1- Interrupção do contrato de trabalho 

 

A interrupção do contrato laboral permite ao obreiro sustar a prestação de serviço, 

mantendo o percebimento de salários e a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos, 

inclusive previdenciários e fundiários. Devido à temporariedade, o empregado deve retornar 

imediatamente após o término do motivo interruptivo, sob pena de abandono de emprego. 

Todas as vantagens alcançadas pela sua categoria lhe serão devidas27. Sendo que todas as 

disposições contidas no pacto laboral continuarão vigentes, durante o período de afastamento. 

Exemplos de interrupção de pacto laboral: Domingos, feriados, férias, faltas 

justificadas, faltas quando não tenha havido serviço; Afastamento por doença (primeiros 15 

dias a cargo do empregador); Faltas por alistamento militar, prestar vestibular, casamento, 

doação de sangue, dentre outros. 

 

 

 

                                                           
26 Intuito Personae em relação a pessoa do empregado, eis que a obrigação do trabalho é personalíssima e 

infungível, ou seja, um empregado não pode faltarão serviço indicando outro no seu lugar, pois ele foi a pessoa 

contratada e é ele quem deve prestar os serviços.  
27 SCHWARTZ, Rodrigo Garcia. Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p. 163. 
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3.3.2- Suspensão do contrato de trabalho 

 

A suspensão contratual permite ao obreiro sustar os serviços, porém não haverá 

pagamento de salário no período de afastamento. Em muitas das causas suspensivas há 

pagamento de valores por terceiros, normalmente o Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS. O período a suspensão pode ou não ser considerado para efeitos de tempo de serviço. 

Exemplos de suspensão de pacto laboral: Licença não remunerada, faltas 

injustificadas, aposentadoria por invalidez; Afastamento por acidente de trabalho ou 

enfermidade atestada pela Previdência Social após os 15 primeiros dias; Período de greve sem 

o pagamento de salários; Suspensão disciplinar do artigo 474 da CLT; Suspensão do empregado 

estável durante o inquérito de apuração de falta grave (se o empregador não lograr êxito na 

pretensão punitiva a suspensão será convertida em interrupção do pacto laboral); Por motivo de 

força maior; 

Portanto, entende-se que a suspensão do pacto laboral, em regra, ocorrerá a inexecução 

temporária da prestação de serviço pelo trabalhador, pelo fato deste encontrar-se 

impossibilitado de realizar suas funções.  

 

3.3.3- Análise da aplicação dos conceitos ao artigo 9º, § 2º, II 

 

Em observância a problemática em relação a natureza jurídica do afastamento da 

trabalhadora vítima de violência doméstica, contata-se a necessidade de análise da disposição 

de caráter protetivo, mediante a exposição dos conceitos de suspensão e interrupção do contrato 

de trabalho. 

Parte da doutrina entende ser cabível o dispositivo de interrupção, no qual a empregada 

se ausenta do trabalho, mas permanecem eficazes todos os efeitos decorrentes do pacto laboral. 

Porém nessa hipótese, há um prejuízo para o empregador, pois este estará obrigado a 

cumprir todas as cláusulas contratuais, enquanto há inércia da trabalhadora. Ou seja, estaria 

obrigado a pagar salários a sua empregada sem receber, em contrapartida a prestação de serviço. 

De forma que ele terá que pagar duas vezes, uma para a empregada que está afastada e outra 

para a que irá substituí-la. 

A lei 11.340/2006, em nenhum momento obriga o empregador a pagar os salários no 

período do afastamento, pois o empregador não concorreu para o afastamento da trabalhadora; 

a referida lei apenas esclarece que não haverá prestação de serviços, parecendo assim que o 

caso é de suspensão do contrato de trabalhado, razão pela qual não haverá a contagem do prazo 

de serviço, pagamento de salários, FGTS e recolhimento de contribuição previdenciária. 

Entretanto a doutrina majoritária afirma ser a suspensão do contrato de trabalho a 

medida cabível no caso de afastamento da trabalhadora vítima de violência doméstica, e que o 

ônus de pagar pelo tempo em que a empregada ficar afastada seria da previdência social. 

Neste sentido Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto28 adotam o 

posicionamento de que:  

A solução que nos parece mais adequada seria da suspensão do contrato de trabalho, 

no qual a mulher teria mantido o seu vínculo empregatício, não recebendo, porém, salário do 

empregador, mas sim do órgão previdenciário. É o que ocorre, por exemplo na licença gestante 

(art. 392 da CLT) ou na ausência do empregado por doença ou acidente de trabalho a partir do 

16º dia ( art. 746 da CLT e art. 75, § 3º, do Regulamento de Benefícios da Previdência Social – 

Dec 3.048/99, de 06.05.1999). 

Nesses casos, quem paga pelo período de afastamento da gestante ou o auxílio doença 

do empregado é a previdência, não gerando nenhum ônus para o empregador. 

                                                           
28 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Rolando Batista. Violência doméstica: lei Maria da Penha (Lei 

11.340/2006) Comentado artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.81-5. 
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A suspensão do contrato de trabalho é a orientação que vem sendo mais aceita, devido 

à grande necessidade da mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade e alcança o 

benefício do afastamento para garantir sua integridade física, moral e psicológica e a não 

obrigatoriedade de o empregador arcar com o pagamento salarial.  

Assim, com fulcro no caput do artigo 9º da lei Maria da Penha, que dispõe: “A 

assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma 

articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica de Assistência 

Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 

normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.”  

Também no que se refere o artigo 226, § 8º da Constituição Federal: “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações”. Revelando a responsabilidade estatal em 

assistência, inclusive a mulher protegida pela Lei Maria da Penha.  

Desse modo, são asseguradas por ocasião ao retorno do trabalho, todas as vantagens 

que em sua ausência tenham sido atribuídas a sua categoria. De forma que o período de ausência 

não tem qualquer reflexo nem para o cálculo da proporção do período de férias, nem para fins 

de incidência do FGTS e da contribuição previdenciária. Vale ressaltar que o objetivo da lei 

não é rescindir o contrato de trabalho, mas sim de mantê-lo. 
 

4 COMPETÊNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AFASTAMENTO DA 

TRABALHADORA 

 

A lei nº 11.340/2006 não se referiu acerca da competência para processar e julgar os 

pedidos relativos à disposição que se encontra no inciso II, do § 2º, do artigo 9º. 

Diante dessa omissão, verifica-se a necessidade de realizar um estudo a respeito desse 

tema de grande polêmica e importância, uma vez que também há divergência doutrinária neste 

ponto. 

De acordo com a combinação dos artigos 1º e 1429 da Lei Maria da Penha, foi permitida 

a criação de Juizados Especializados em Violência Doméstica e Familiar, para os quais são 

atribuídas competências criminal e cível para atuação em causas decorrentes de agressões e 

maus tratos. Porém, o artigo 3330 da referida lei, dispõe que enquanto não forem estabelecidos 

tais juizados, caberá à vara criminal agir nessas demandas. 

Neste sentido Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista31 afirmam que: “Daí o 

equívoco do legislador em atribuir à Justiça Comum (da Vara da Violência contra a Mulher) a 

competência para conhecer matéria que, obviamente, tem cunho trabalhista e, por 

consequência, de competência daquela justiça especial. Por tratar-se de competência firmada 

                                                           
29 BRASIL. Art. 1 - Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e 

proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com 

competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 
30 BRASIL. Art. 33 -  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV 

desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 
31 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Rolando Batista. Violência doméstica. Op. cit., p.81-5. 
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no texto maior, não se permite que lei infraconstitucional o afronte, pelo dispositivo em estudo, 

nesse ponto, pode ser mesmo taxado de inconstitucional.” 

Tomando por base esta linha de raciocínio, entende-se que o entendimento mais 

adequado é, após a investigação e constatação da violência doméstica pelo juízo criminal, 

caberá à trabalhadora apresentar à justiça do trabalho a decisão proferida na justiça comum, que 

comprovando a situação de risco, poderá conceder o afastamento do trabalho por até seis meses, 

sem prejuízo ao contrato de trabalho. Pois a justiça comum não teria competência material para 

decretar a suspensão do pacto laboral e a manutenção do vínculo trabalhista. 

Segundo Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto32, com o advento da Emenda 

Constitucional nº 45/00, a competência da seara trabalhista foi ampliada: 

 
[...] o que se discute aqui, é a manutenção de vínculo trabalhista. Trata-se, 

pois, de matéria que, sem qualquer espécie de dúvida, acha-se na Competência 

da Justiça do Trabalha. Sobretudo após o advento da EC 45/2004, que deu 

nova redação ao artigo 114 da Constituição, atribuindo à justiça especializada 

competência para processar e julgar não somente onde se discute vínculo 

empregatício, mas também toda e qualquer ação onde se vislumbre uma 

relação de trabalho, com ou sem vínculo empregatício. 

 

O Supremo Tribunal Federal abrange em sua jurisprudência, a conveniência em se 

atribuir à Justiça especializada toda e qualquer causa que envolva relação de emprego: 

Órgãos que se debruçam cotidianamente sobre os fatos atinentes à relação de emprego 

(muitas vezes quanto à própria experiência dela) e que por isso mesmo detêm melhores 

condições para apreciar toda a tramados dedicados objetivos e subjetivos que permeiam a 

relação de emprego.33 

Nesta dicção, a doutrina majoritária adota o entendimento de que a solução mais 

adequada, após a investigação e constatação da situação de violência doméstica e familiar pelo 

juiz criminal, caberá a trabalhadora apresentar a Justiça do Trabalho a decisão proferida na 

justiça comum, comprovando a situação de risco, para que o magistrado da seara jus laboral, 

possa conceder o afastamento do trabalho por até seis meses, mantido após esse período o pacto 

laboral, conforme disciplina o artigo 9º, § 2º, II da Lei Maria da Penha. 

Ante todo o exposto, essas são algumas ponderações da doutrina, diante da polêmica 

vislumbrada acerca da competência para a concessão da medida de proteção à trabalhadora 

vítima de violência doméstica e familiar, inserida no artigo 9º, § 2º, inciso II, da Lei 

11.340/2006. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A Lei Maria da Penha instaurou importantes medidas de proteção à mulher, não só no 

âmbito penal, mas também na seara trabalhista. Visando garantir à vítima de violência 

doméstica o efetivo exercício do direito à vida, cidadania, segurança, liberdade, acesso à justiça 

e ao seu trabalho. 

O presente artigo teve como diretriz a análise do aspecto trabalhista da Lei 

11.340/2006, no inciso II, do §2º, do artigo 9º, uma vez que assegura a trabalhadora a 

manutenção do vínculo empregatício, casa haja necessidade do seu afastamento por te seis 

meses, impedindo que ela seja dispensada. 

Entretanto, em torno dessa garantia e diante das omissões legislativas, surgem 

inúmeras discussões acerca dos reflexos que serão causados. Pois, diante da natureza jurídica 

                                                           
32 Id. Ibid., p.81-5. 
33 BRASIL. STF. CC 7.204-1/ MG, Rel. Min. Ayres Britto,j. 29.06.2005 
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do afastamento da empregada, existe a dúvida se a mesma fará jus a remuneração por parte do 

empregador. Após uma rebuscada análise, observa-se que não está determinado este encargo 

ao empregador, visto que se trata de hipótese de suspensão de contrato de trabalho, devendo a 

vítima receber seus salários de forma assistencial, durante o período em que esteja afastada. 

Contudo o ponto de maior polêmica no que tange a referida lei diz respeito a 

competência para processar e julgar o pedido relacionado a garantia de proteção ao trabalho da 

vítima de violência doméstica e familiar. Presumindo-se  que a solução mais pertinente, seria a 

competência da justiça comum, comprovada à situação de urgência e vulnerabilidade da vítima. 

Porém, se o empregador descumprir a ordem emanada da justiça comum, dispensando 

a trabalhadora, possibilitará a atuação da seara jus laboral, pois a empregada poderá ajuizar uma 

Reclamação Trabalhista, requerendo sua reintegração empregatícia. 

Nesta dicção, devido à extensa lacuna existente no referido dispositivo legal, é 

constatada a necessidade de regulamentação da medida protetiva à mulher trabalhadora e ao 

mesmo tempo vítima de violência doméstica, com a finalidade de que seja aplicada 

efetivamente a garantia trabalhista que nela está prevista. 

 

VICTIM WOMAN TO EMPLOYMENT GUARANTEE DOMESTIC VIOLENCE 

AND FAMILY 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to be about labor aspects of Law 11.340 / 2006, known as Maria da Penha 

Law. Noting that this law was not limited to criminal and civil matters, but also was reflected 

in the sphere labor justice. This law is in Chapter II of the legal provision in which the legislator 

dedicated the item II of § 2 of Article 9, which guarantees the worker, victim of domestic 

violence, maintenance of employment, if it proves necessary for his removal. Based on this 

provision, the present study analyzes what effects that such a measure of protective character, 

because in the work. 

 

Keywords: Maria da Penha Law. labor aspects. Absence from work. Maintenance of 

employment. 
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O DIREITO INTERNACIONAL E COMUNITÁRIO: PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Mariana Jost Resende Fontes34 

RESUMO 

 

A despeito de sermos todos seres humanos, igualmente capazes de adquirir direitos, não existe 

garantia de que, de fato, exista igualdade no exercício desses. Fatores como o local de 

nascimento, o sexo, idade, condições físicas, religião e opção sexual, entre outros aspectos, 

podem significar um tratamento diferenciado, senão por parte da legislação, por parte da 

sociedade. Os avanços históricos na evolução do reconhecimento de direitos básicos inerentes 

a qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, culminou, em 1948, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, pela então recém-criada Organização das Nações Unidas – 

ONU. Essa Declaração veiculava verdadeiro código de princípios e valores universais a serem 

respeitados pelos Estados, materializava-se então a estrutura formal e material da chamada 

“jurisdição” internacional, vocacionada à proteção dos direitos fundamentais da pessoa 

humana. Essas normas, entretanto, precisam ser ratificadas pelos países para ter eficácia interna. 

Apenas na Europa podemos encontrar o que podemos chamar de novo ramo do direito 

internacional – o Direito Comunitário. Somente neste continente as normas internacionais 

possuem força impositiva para os países a União Europeia, independentemente de processos 

políticos e jurídicos internos para regulamentar a norma na legislação local. Mas as normas 

internacionais, mesmo que inseridas no ordenamento jurídico interno de um país, não terão 

eficácia se não fiscalizadas e estabelecidas punições - mesmo que morais – para os países que 

não a cumprem. Esse controle parte não somente dos órgãos internacionais, mas também de 

toda a comunidade que precisa defender os direitos sociais adquiridos ao longo da evolução da 

humanidade. E precisa defender não só seus próprios direitos, mas também daqueles que pouco 

tem oportunidade de defende-los. 

 

Palavras-chave: Direto Internacional - Direitos Humanos - Direito Comunitário  

 

1 INTRODUÇÃO 

Nós, seres humanos, a despeito da variedade de características anatômicas 

diferenciadas e traços culturais diversos, somos todos pertencentes a uma mesma espécie. Ao 

contrário do popular termo, também não somos divididos em raças, como outros animais. 

Somos todos humanos, simplesmente isso. 

Entretanto esse fato inegável não garante a todos que exista, de fato, direitos iguais. 

Fatores como o local de nascimento, o sexo, idade, condições físicas, religião, opção sexual, 

entre outros aspectos, pode significar um tratamento diferenciado, senão por parte da legislação, 

por parte da sociedade. 

Como bem disse Norberto Bobbio (2004, p. 29) “A liberdade e a igualdade dos homens 

não são um dado de fato, mas um ideal a se perseguir; não são uma existência, mas um valor; 

não são um ser, mas um dever ser.” 

Por ser um “dever ser” é que essa igualdade e a liberdade, inseridas no contexto dos 

direitos humanos, devem ser protegidas por normas de âmbito internacional, que seja capaz de 

                                                           
34 Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe-UFS. Especialista em Direito Público pela 

Faculdade Damásio de Jesus. Professora de Direito do Trabalho da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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ultrapassar fronteiras em busca da possibilidade de levar aos que se encontram em situação 

desprivilegiada um direito ais igualitário. 

Essa preocupação não se restringe as condições gerais da população de categorias 

marginalizadas ou das ditas minorias. No âmbito do trabalho também deve haver a preocupação 

em proteger o empregado, hipossuficiente em sua relação empregatícia. 

Nesta relação de subordinação, há, via de regra, também uma dependência econômica. 

O empregado necessita daquele trabalho, e do salário no final do mês, para seu sustento e de 

sua família. Não fosse isso, não existiriam tantas pessoas trabalhando em funções desgastantes 

e degradantes simplesmente porque não tem outra opção. 

E a falta de opção é pior dos problemas. Será que se tivessem opção, submeteriam-se 

as domésticas a longas temporadas de trabalho longe da família e dos filhos? E os bolivianos 

que lotam os ateliês de costura do Bom Retiro em São Paulo, em um regime análogo ao de 

escravidão - teriam melhores condições em seu país natal?  

A essas pessoas não se pode dar apenas a liberdade de ir e vir e o direito de se opor a 

situações abusivas e degradantes. Elas vão para onde? Vão se opor ao trabalho atual e viver de 

quê? Surge daí a necessidade do Estado impor normas protetivas capazes de garantir os direitos 

desses trabalhadores – pois o trabalho não é só um direito, mas é uma característica dos 

humanos. 

Neste contexto que o Direito Comunitário, ramo relativamente novo do Direito, surge 

como opção de solução das questões maiores e mais profundas relacionadas aos direitos 

humanos. Este Direito, o Comunitário, sempre se sobrepõe aos próprios Direitos nacionais e é 

diretamente aplicável dentro dos Estados, sem as formalidades e incorporação das normas do 

Direito Internacional clássico ao ordenamento interno. (PORTELA, 2010, p. 761) 

O presente trabalho propõe-se a abordar as principais normas internacionais e 

comunitárias de proteção aos direitos humanos. De maneira pontual, os temas específicos serão 

tratados dentro do contexto do tema de direitos humanos.  

 

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA IGUALDADE SOCIAL 

 

A ideia de que os humanos podem ser inseridos um único grupo e reduzidos a uma 

única categoria não é um conceito que esteve sempre presente na História. Foi no período axial, 

entre 600 e 480 a.C. que o eixo histórico da humanidade foi formado. 

Nessa época, coexistiram, se se comunicarem entre si, alguns dos maiores pensadores 

de todos os tempos: Buda na Índia, Lao-Tsé e Confúcio na China, Pitágoras na Grécia, 

Zaratustra na Pérsia e Dêutero-Isaías em Israel.  

Todos eles foram autores de visões de mundo, a partir das quais estabeleceu-se a 

grande linha divisória histórica: as explicações mitológicas anteriores foram abandonadas, e o 

curso posterior da História passa a constituir um longo desdobramento das ideias e princípios 

expostos durante esse período.  

Foi nesse mesmo período que surgiu a ideia de uma igualdade essencial entre todos os 

homens – todos têm direitos e devem ser respeitados pelo simples fato de serem humanos. 

Entretanto somente a partir da lei escrita essa instituição pôde, como regra geral, ser aplicável 

a todos os indivíduos de uma sociedade.  

Foi na Grécia em que a lei escrita tornou-se, ela primeira vez, o fundamento de uma 

sociedade política. Mas, ao lado das leis escritas, haviam também as não-escritas. Elas tinham 

cunho basicamente religiosos, mas também traziam consigo preceitos fundamentais, costumes, 

normas universais. 

Depois de afastado o fundamento religioso, era preciso encontrar outra justificativa 

para a vigência das leis universais, aplicáveis para todos em todos os lugares do mundo. Nas 

gerações seguintes, o caráter essencialmente religioso dessas ‘leis não escritas’ foi sendo 
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dissipado. Em Aristóteles, elas são chamadas ‘leis comuns’, reconhecidas pelo consenso 

universal, por oposição às ‘leis particulares’, próprias de cada povo. Foi nessa acepção de leis 

comuns a todos os povos que os romanos adotaram a noção grega de leis não escritas, com a 

expressão ius gentium, isto é, o direito comum a todos os povos (COMPARATO, 2013, p. 26). 

Entretanto, a despeito da ideia de igualdade, a interpretação dada a esse direito não 

necessariamente representava a igualdade de todos os cidadãos. Na Grécia, havia a divisão entre 

os gregos e os bárbaros, sendo aqueles superiores a esses. Mesmo no Cristianismo, que prega 

que todos são iguais perante a Deus, essa igualdade só existia, efetivamente, no plano 

sobrenatural. Na prática, por muitos séculos, a escravidão foi aceita, assim como a 

superioridade do homem sobre a mulher e dos colonizadores europeus sobre os colonizados. 

 

A ideia de que o homem enquanto tal tem direitos, por natureza, que ninguém 

(nem mesmo o Estado) lhe pode subtrair, e que ele mesmo não pode alienar 

(mesmo que, em caso de necessidade, ele os aliene, a transferência não é 

válida), essa ideia foi elaborada pelo jusnaturalismo moderno. Seu pai é John 

Locke. Segundo Locke, o verdadeiro estado do homem não é o civil, mas o 

natural, ou seja, o estado de natureza nos quais os homens são livres e iguais 

(BOBBIO, 2004, p.28) 

 

Foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira organização internacional 

a englobar a quase totalidade dos povos da Terra proclamasse, na abertura de uma Declaração 

Universal de Direitos Humanos, que ‘todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. 

 

3 SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

O sistema internacional de direitos humanos surgiu a partir da criação da Organização 

das Nações Unidas - ONU, em 24 de Outubro de 1945, e do consequente estabelecimento de 

órgãos e instâncias voltadas à proteção dos direitos humanos. Com a posterior Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de dezembro de 1948, que veiculava 

verdadeiro código de princípios e valores universais a serem respeitados pelos Estados, 

materializava-se então a estrutura formal e material da chamada “jurisdição” internacional, 

vocacionada à proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

O grande acontecimento que sensibilizou a comunidade mundial em relação aos 

direitos humanos foi a 2ª Guerra Mundial e os espólios da campanha nazista na Europa. O 

marco ideológico foi a disseminação da ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve 

se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve ficar ao alvedrio exclusivo da 

competência nacional ou à jurisdição doméstica, porquanto tais direitos transcendem os 

interesses do estado soberano, representando legítimo interesse internacional. 

Fortalece-se a ideia de que a proteção dos direitos humanos não deve se reduzir ao 

domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir à competência nacional exclusiva 

ou à jurisdição doméstica exclusiva, porque revela tema de legítimo interesse internacional 

(PIOVESAN) 

No Direito Internacional, a norma cogente ou jus cogens  é aquela que contém valores 

considerados essencial para a sociedade e, por isso, possui superioridade normativa. “Assim, 

pertencer ao jus cogens não significa ser considerado norma obrigatória, pois todas as normas 

o são: significa que, além de obrigatória, a norma cogente não pode ser alterada pela vontade 

de um Estado. A derrogação da norma imperativa só pode ser feita por norma de igual quilate, 

ou seja, por norma também aprovada pela comunidade internacional como um todo” (RAMOS, 

2014, p. 153). 
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Para a proteção internacional dos direitos humanos, são três os eixos do direito 

essenciais: o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), o Direito Internacional 

Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos Refugiados (DIR).  

A inter-relação entre esses ramos é a seguinte: ao DIDH incumbe a proteção do ser 

humano em todos os aspectos, englobando direitos civis e políticos e também direitos sociais, 

econômicos e culturais; já o DIH foco na proteção do ser humano na situação específica dos 

conflitos armados (internacionais e não internacionais); finalmente, o DIR age na proteção do 

refugiado, desde a saída do seu local de residência, trânsito de um país para outro, concessão 

de refúgio no país de acolhimento e seu eventual término.((RAMOS, 2014, p. 63) 

Além da esfera global, formada pela ONU, o sistema de proteção dos Direitos 

Humanos também tem a esfera regional, constituída, no caso brasileiro, pela Organização dos 

Estados Americanos -OEA. Tais sistemas, e seus respectivos instrumentos específicos, são 

complementares, pelo que coexistem com o propósito de salvaguardar os mesmos direitos, 

objetivando a máxima eficácia na tutela de proteção aos direitos humanos.  

Importante agência dentro das Nações Unidas (ONU) é a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT). Fundada em 1919 visando promover justiça social, a OIT tem estrutura 

tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos 

direitos que os do governo. Sua Constituição converteu-se na Parte XIII do Tratado de 

Versalhes. A Organização tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres 

possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, 

segurança e dignidade. 

A incorporação dos tratados internacionais de proteção dos Direitos Humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro gera para o País a obrigação de reconhecer a prevalência da 

norma internacional sobre a norma interna, de forma que incorporada a norma alienígena ao 

ordenamento jurídico brasileiro, seja com status de lei ordinária ou de norma constitucional (art. 

5º, §3º com redação dada pela EC 45/04), esta prevalecerá qualquer que seja o grau hierárquico 

da norma conflitiva. Ademais, o poder constituinte derivado ou reformador brasileiro está 

sujeito à limitação consubstanciada em não fazer reformas à Constituição que vão de encontro 

com um preceito de tratado internacional. 

Assim, definiu-se que a ordem interna e internacional deve assentar-se em valores que 

compõem o seu núcleo axiológico fundamental. A concretização desses valores é fonte de 

legitimidade da ordem jurídica e condição necessária para que as potencialidades humanas 

desabrochem. Este é, pois um direito a uma ordem específica que proteja e tutele os direitos 

humanos. Ademais, o direito é institucionalização pertence a todos, sem distinção de raça, sex 

ou religião. Não é uma concessão ou privilégio atribuído a indivíduos específicos ou a algumas 

nações. (AMARAL JUNIOR, 2013, p. 510) 

 

4 DIREITO COMUNITÁRIO 

A integração regional pressupõe a existência de blocos como o Mercosul e a União 

Europeia, que tem não só características econômicas, mas também sociais. Normalmente, assim 

como ocorre no Mercosul, essas relações são regidas pelo Direito Internacional, mas, em uma 

integração mais aprofundada como a europeia, o processo integracionalista pode vir a ser 

regulado por um novo ramo do fenômeno jurídico, o Direito Comunitário. 

Como bem define Paulo Henrique Gonçalves Portela (2010, p. 763), o Direito 

Comunitário é o ramo do Direito que regula mecanismos de integração regional que atingiram 

um estágio de desenvolvimento mais aprofundado e que é criado não só pelos Estados, mas 

também pelos órgãos do bloco regional, sendo ainda marcado pela aplicabilidade imediata 

dentro dos entes estatais e pela superioridade hierárquica em relação ao Direito interno dos 

Estados  
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Dessa maneira, o Direito Comunitário é supranacional, e funciona como um Estado 

acima dos Estados. Os órgãos da União Europeia têm caráter supranacional e suas normas 

devem prevalecer quando em conflito com normas nacionais. Pode-se dizer, portanto, que o 

Direito Comunitário tem aplicação imediata dentro daqueles Estados Membro da comunidade. 

Do mesmo modo, há também o princípio do “efeito direto”, segundo o qual o cidadão 

pode pleitear seus direitos baseado diretamente nas normas supranacionais em detrimento 

daquelas específicas do seu país. 

Na União Europeia, onde, de fato, existe e é aplicável o Direito Comunitário, o Tratado 

De Roma (posteriormente alterado pelo Ato Único, pelo Tratado de Maastricht e pelo Tratado 

de Amisterdã) tem como objetivos prosseguir o desenvolvimento harmonioso das atividades 

econômicas e a melhoria acelerada do nível de vida e de emprego dos cidadãos europeus. 

A Comunidade atuará quando verificar que o Direito Comunitário não está sendo 

respeitado ou que o Estado-membro não possa realiza-lo de maneira satisfatória, podendo seu 

objetivo ser alcançado de forma mais ampla e eficaz.  

De todo modo, não pode esquecer-se que as regras de harmonização social atualmente 

em vigor constituem um princípio de ordem pública social, o que significa que os Estados-

membros ficam proibidos de estabelecer disposições mais desfavoráveis aos trabalhadores do 

que o consagrado pelas normas comunitárias. (LEITE; FERNANDES; REIS). 

A importância, portanto, desse novo ramo do Direito é de ampliar as fronteiras de 

aplicabilidade das normas, não apenas como meras Declarações, mas normas cogentes que 

podem ser impostas aos Estados. Concomitantemente, impõe que a legislação nacional 

mantenha-se de acordo com os novos regulamentos supranacionais. 

No aspecto social, em especial no tocante aos direitos humanos, a eficácia e a 

aplicabilidade direita das normas comunitárias permitem que avanços nesse setor sejam 

aplicados independentemente de qualquer processo adicional. 

 

5 CONCLUSÃO 

Há um esforço para que diferentes países, em diferentes níveis de desenvolvimento 

possam assegurar aos seus cidadãos o respeito à dignidade humana. O principal órgão de 

atuação na defesa dos Direitos Humanos ainda é a ONU – Organização das Nações Unidas que, 

com suas Declarações e Convenções, ultrapassa o limite das fronteiras alertando a comunidade 

mundial sobre situações ainda degradantes e estabelecendo limites mínimos de dignidade para 

os grupos menos favorecidos. 

Os tratados e convenções, entretanto, não têm força jurídica impositiva que obrigue os 

países a seguir o determinado pelos órgãos internacionais. A eficácia do documento ainda 

depende de políticas internas para que ele seja ratificado e inserido no ordenamento interno do 

país. 

Apenas na Europa podemos encontrar o que podemos chamar de novo ramo do direito 

internacional – o Direito Comunitário. Somente neste continente as normas internacionais 

possuem força impositiva para os países a União Europeia, independentemente de processos 

políticos e jurídicos internos para regulamentar a norma na legislação local. 

Mas as normas internacionais, mesmo que inseridas no ordenamento jurídico interno 

de um país, não terão eficácia se não fiscalizadas e estabelecidas punições - mesmo que morais 

– para os países que não a cumprem. Esse controle parte não somente dos órgãos internacionais, 

mas também de toda a comunidade que precisa defender os direitos sociais adquiridos ao longo 

da evolução da humanidade. E precisa defender não só seus próprios direitos, mas também 

daqueles que pouco tem oportunidade de defende-los. 
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INTERNATIONAL LAW AND COMMUNITY: PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

ABSTRACT 

Despite that we are all human beings, equally capable of acquiring rights, there is no guarantee 

that, in fact, there is equality in the exercise of these. Factors such as place of birth, sex, age, 

physical condition, religion and sexual orientation, among other things, can mean different 

treatment, but by the law, by society. The historical developments in the evolution of 

recognition of basic rights inherent in every person, regardless of nationality, culminated in 

1948 in the Universal Declaration of Human Rights, the then newly created United Nations - 

UN. This statement conveyed true code of principles and universal values to be respected by 

states, materialized then the formal structure and material of the "jurisdiction" international, 

dedicated to the protection of fundamental rights of the human person. These standards, 

however, must be ratified by countries to have internal efficiency. In Europe we can find what 

we call new branch of international law - Community law. Only this continent international 

standards have prescriptive force for the EU countries, regardless of political processes and 

internal legal to regulate the norm in local legislation. But international standards, even if 

inserted into the domestic legal system of a country, not be effective if not supervised and 

established punishments - even moral - for countries that do not comply. This control not only 

of the international organizations but also of the whole community that needs to defend the 

social rights acquired during the evolution of humanity. And must defend not only their own 

rights, but also those who have little opportunity to defend them. 

Keywords: International Direct - Human Rights - Community law 
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ADOÇÃO À BRASILEIRA: EFEITOS FRENTE AO PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA 

DOS INTERESSES DO MENOR 

 

Susanne Mary de Almeida Souza35 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho constitui-se em um estudo sobre a adoção à brasileira, demonstrando os 

motivos e as consequências que levam um grande número de pessoas a realizar este tipo de 

adoção e consequentemente, vindo a aumentar o número de registros ilegais em nosso país. 

Foram abordados conceitos, natureza jurídica, requisitos, espécies, efeitos da adoção, definiu-

se a adoção à brasileira, analisando suas consequências e os seus efeitos frente ao princípio do 

melhor interesse do menor. A adoção à brasileira apesar de ser um procedimento irregular, 

ainda é muito utilizada no Brasil. Esta forma de adoção teria como uma das consequências a 

anulação do registro de nascimento do menor, porém, atualmente tendo como por observância 

o Estatuto da Criança e do Adolescente os Tribunais pátrios têm decidido pela manutenção da 

adoção, legalizando-a, tomando por base o princípio do melhor interesse do menor, devendo 

analisar, caso a caso. Logo, o presente trabalho analisa os motivos e consequências da adoção 

à brasileira, bem como os seus efeitos frente ao princípio do melhor interesse do menor e do 

adolescente. 

 

Palavras-chave: Adoção. Adoção à brasileira. Prevalência dos interesses do menor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pretendeu-se no presente trabalho fazer uma análise, dentro do âmbito do Direito Civil, 

acerca da dimensão do significado da família e as suas possíveis alterações jurídicas. 

O presente artigo teve como ponto fundamental a análise do contexto social das 

adoções no Brasil, analisando as situações postas ao crivo judicial e os entendimentos 

defendidos diante dos casos concretos. 

Foi analisado o significado do instituto da adoção, bem como as perspectivas de direito 

que foram criadas a partir da sua concretização. Dentro do instituto foi constatada a existência 

de uma forma irregular de adoção, a chamada “adoção à brasileira”. 

O estudo pretendeu ajudar a compreender o mundo atual das crianças que foram 

adotadas desta forma, ou seja, através da adoção à brasileira, e que mesmo assim tiveram todos 

os seus direitos resguardados, devido ao princípio da prevalência dos interesses do menor. Este 

princípio teve uma importância muito grande diante das modificações de pensamento, 

principalmente acerca do significado de família e sua atual extensão. 

O ponto principal analisado foi o significado da adoção à brasileira, os seus conceitos, 

bem como os efeitos que gerou. Analisou-se também a posição dos Tribunais acerca da 

possibilidade de se tornar eficaz a adoção irregular. Bem como, o significado do princípio da 

prevalência dos interesses do menor e qual a sua utilidade, frente à adoção à brasileira. 

O estudo acerca do significado do princípio da prevalência dos interesses do menor foi 

primordial para a realização do presente artigo. 

Pesquisou-se também quais os efeitos decorrentes deste princípio e qual a sua 

aplicação nos casos apresentados aos Tribunais. Desde que começou a se utilizar este princípio, 
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a jurisprudência demonstrou patente evolução, devido, especialmente, aos vários 

posicionamentos dos pretórios nacionais. 

Seguindo esta linha evolutiva, chegou-se ao posicionamento atual acerca da utilização deste 

princípio, para se fazer valer os efeitos da adoção, tendo como exemplo o reconhecimento como 

filho adotivo o adotado, gerando para este todos os direitos e deveres como se filho legítimo 

fosse. 

 

2 ADOÇÃO 

 

A adoção é um instituto jurídico que tem por finalidade criar um parentesco civil entre 

pessoas, entre as quais não existia qualquer liame familiar. Sendo um ato jurídico bilateral, onde 

se tem como ponto fulcral um acordo de vontades, gerando para os participantes laços de 

paternidade. 

O instituto da adoção foi inicialmente tratado no Código Civil de 1916, surgindo leis 

posteriores que vieram a lhe modificar, alterar conceitos e ainda a criar modalidades, sendo elas 

a Lei n. 3.133, a Lei n. 4.655/1965 e a Lei n. 6.697/1979. Posteriormente, com o advento a 

Constituição de 1988, o instituto veio a ser novamente modificado. 

Com a finalidade de dar efetividade ao direito do menor e do adolescente, o poder 

legislativo editou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), 

revogando expressamente o Código de Menores de 1979, passando o Estatuto a reger os direitos 

pertinentes aos menores e aos adolescentes. 

O Código Civil (Lei nº. 10.406/2002) veio a instituir conceitos referentes ao instituto 

da adoção, mantendo a orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente, vindo a dirimir as 

divergências existentes acerca do referido instituto. 

O doutrinador Sílvio Venosa, ao tratar da evolução legislativa referente à adoção, 

ressalta a dificuldade de definição frente aos princípios que tratam do instituto: 

 
Historicamente, houve em nosso país um longo caminho legislativo em 

matéria de adoção e direitos dos filhos adotivos, até a Constituição de 1988 e 

o Estatuo da Criança e do Adolescente. O duplo sistema de adoção que 

vigorava no país, conforme o Código Civil de 1916 e segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, dispõe de princípios tão díspares que se torna difícil 

sua definição inicial sob o mesmo paradigma. O atual Código Civil traz 

disposições sobre a adoção e não revoga nem expressa nem tacitamente o 

ECA, o que trará alguns problemas interpretativos.36. 

 

O instituto da adoção pode ser conceituado como sendo um meio pelo qual se cria um 

laço familiar antes inexistente, ou seja, cria vínculos sócio-afetivos entre o adotante e o adotado. 

Segundo o entendimento de Arnoldo Wald, “a adoção é uma ficção jurídica que cria o 

parentesco civil. É um ato jurídico bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre 

pessoas para as quais tal relação inexiste naturalmente”. 

A Adoção é uma modalidade artificial de filiação pela qual se aceita como filho, de 

forma voluntária e legal, um estranho no seio familiar. O vínculo criado pela Adoção visa imitar 

a filiação natural, ou seja, aquele oriundo de sangue, genético ou biológico, razão pela qual, 

também é conhecida como filiação civil. 

A filiação natural ou biológica advém do vínculo de sangue, de origem genética ou 

biológica, ou seja, a ligação existe através do vínculo estabelecido decorrente da sua origem, 

do seu nascimento dentro do seio familiar. Enquanto que a adoção é uma filiação 

                                                           
36 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 6. ed. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2006. p.280. 
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exclusivamente jurídica, onde esta surge através da manifestação de vontade do adotante e do 

adotado, em fazer parte do vínculo familiar. 

De acordo com o posicionamento de Silvio Venosa, a adoção pode ser conhecida como 

filiação civil, pois a mesma resulta da manifestação de vontade ou de sentença judicial. Com a 

adoção cria-se a relação de paternidade e filiação, fazendo com que uma pessoa passe a ser filha 

de outra sem a existência de vínculo biológico. 

A doutrinadora Maria Berenice Dias conceitua a adoção utilizando-se da emoção, ao 

declarar que a filiação advém da vontade de amar e de ser amado, veja-se: 

 
A adoção constitui um parentesco eletivo, pois decorre exclusivamente de um 

ato de vontade. A verdadeira paternidade funda-se no desejo de amar e ser 

amado, mas é incrível como a sociedade ainda não vê a adoção como deve ser 

vista. Precisa ser justificada como razoável para reparar a falha de uma mulher 

que não pode ter filhos. Trata-se de modalidade de filiação construída no 

amor, na feliz expressão de Luiz Edson Fachin, gerando vínculo de parentesco 

por opção. A adoção consagra a paternidade sócio-afetiva, baseando-se não 

em fator biológico, mas em fator sociológico37. 

 

A adoção é um ato jurídico que depois de efetivado através da sentença, torna-se 

imutável e irretratável, onde a partir de então faz surgir laços de paternidade e de filiação, 

gerando direitos e obrigações. 

Assim observa-se que a adoção tem um caráter judicial e publicista, ressaltando-se que 

a sentença proferida no processo de adoção é uma sentença constitutiva, e que para tal analisa-

se a conveniência ou não da adoção, tendo sempre como princípio o melhor interesse da criança. 

 

3 ESPÉCIES DE ADOÇÃO 

 

Antes do Código Civil de 2002 podia-se dividir adoção em duas espécies, sendo elas: 

a adoção simples e a adoção plena.  A adoção simples era tratada no Código Civil de 1916, a 

adoção plena, por sua vez, era disciplinada pelo Código de Menores (Lei n. 6.697, de 

10/10/1979). 

A adoção simples, também conhecida com restrita, tratava-se de uma adoção onde a 

relação de parentesco existente era apenas somente entre adotante e adotado, a forma como este 

parentesco se constituiria não se apagava jamais, podendo ser revogada a qualquer tempo pela 

vontade das partes. Nesta espécie de adoção os direitos e deveres, antes existentes no parentesco 

natural, não se extinguiam. 

A adoção plena, chamada também de estatutária ou legitimante foi introduzida através 

da Lei n. 6.697/79, para designar a legitimação adotiva, criada pela Lei n. 4.655/65, sem alterar 

tal instituto. 

Com a adoção plena o adotado passava a integrar a família do adotante, sendo tido 

como filho deste, desligando-se do vínculo com a sua família natural, o seu assento de 

nascimento era alterado, modificando os nomes dos avós e dos pais, tornando esta adoção 

irrevogável.  

Com o advento do Código Civil de 2002 deixou de existir esta divisão, passando a 

existir apenas a adoção plena, pois será esta aplicada a todos os casos de adoção. Segundo 

preleciona Maria Helena Diniz, “a adoção passa a ser irrestrita, trazendo importantes reflexos 

nos direitos da personalidade e nos direitos sucessórios.” 

                                                           
37 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias.  4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 426. 
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Jurisprudencialmente foi criado outro tipo de adoção a chamada adoção “à brasileira”, 

também conhecida como “paternidade sócio-afetiva”, recebeu esta denominação por ser muito 

comum no Brasil. Trata esta adoção de registro de filho de outrem como sendo próprio, 

registrando-o no assento de nascimento quando na verdade não o é. 

Maria Berenice Dias assim preleciona acerca da adoção à brasileira, “há uma prática 

disseminada no Brasil – daí o nome eleito pela jurisprudência – de o companheiro de uma 

mulher perfilhar o filho dela, simplesmente registrando a criança como se fosse seu 

descendente”. 

Esta modalidade de adoção é considerada crime pelo Código Penal em seu artigo 242, 

porém mesmo constituindo crime não tem havido condenações, pela motivação afetiva que 

envolve a sua prática.  

Conforme o entendimento de Delmanto, o artigo 242 do Código Penal foi alterado 

trazendo benefícios para os autores deste tipo penal, pois, deixaria de existir o crime quando a 

falsidade do registro era praticada por motivo nobre, ou seja, quando vinha para beneficiar o 

menor em vez de prejudicar-lhe qualquer direito, em assim sendo a pena deixará de ser aplicada.  

A supramencionada adoção terá as mesmas consequências jurídicas que a adoção 

plena, sendo irreversível ou imutável, inexistindo a possibilidade de haver arrependimento 

posterior. Posicionamento este adotado pela jurisprudência, conforme constata Maria Berenice 

Dias, a saber: 

 
A jurisprudência, reconhecendo a voluntariedade do ato levado a efeito de modo 

espontâneo, por meio da expressão “adoção à brasileira”, passou a não admitir a 

anulação do registro de nascimento, considerando-o irreversível . Não tendo havido 

vício de vontade, não cabe a anulação. A lei não autoriza a ninguém a vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento (CC 1.604). Ainda que dito 

dispositivo legal excepcione a possibilidade de anulação por erro ou falsidade, não se 

pode aceitar a alegação de falsidade do registro levada a efeito pelo autor do delito. 

Assim, o registro de filho alheio como próprio, em havendo o conhecimento da 

verdadeira filiação, impede posterior anulação. O registro não revela nada mais do 

que aquilo que foi declarado – por conseguinte, correspondente à realidade do fato 

jurídico. Descabido falar em falsidade.38  

 

Em sendo a adoção irreversível, não poderia ser diferente o posicionamento da jurisprudência, 

pois se assim não fosse, criaria uma instabilidade jurídica para a criança adotada, não se 

podendo conceder tratamento diferenciado a quem se utiliza deste expediente ilegal, para 

posteriormente requerer a sua anulação. 

 

4 REQUISITOS PARA A ADOÇÃO 

 

Os requisitos a serem preenchidos pelo adotante estão disciplinados no Código Civil 

em seus artigos 1.618 e 1.619, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 

42. 

Um dos principais requisitos a ser observado pelo adotante é a idade, pois conforme preceitua 

o artigo 1.618 da referida legislação, somente podem adotar os maiores de dezoito anos, veja-

se: “ Art. 1618. Só a pessoa maior de dezoito anos pode adotar.  Parágrafo único. A adoção por 

ambos os cônjuges ou companheiros poderá ser formalizada, desde que um deles tenha 

completado dezoito anos de idade, comprovada a estabilidade da família.” 

Observa-se que dentre os requisitos, também há a exigência da idade mínima entre 

adotante e adotado, a qual deve ser de dezesseis anos, ou seja, entre os possíveis pais e filhos 

deve haver no mínimo entre eles dezesseis anos. O legislador com esta regra tenta estabelecer 

                                                           
38 Id. Ibid., p.436. 
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um distanciamento mínimo entre as idades, pois a adoção visa imitar a vida com as suas 

nuances. 

Sendo a adoção um ato pessoal do adotante, não será possível a adoção através de 

procuração, essa vedação justifica-se a pela necessidade de se avaliar, antes de ser deferida a 

adoção, a adaptação entre adotante e adotado, dada a irrevogabilidade da medida.  

Para a adoção não se faz necessário o estado civil do adotante, bem como o sexo e a 

nacionalidade. Mas, como a adoção é um ato jurídico exige-se a capacidade. Assim, os 

absolutamente ou relativamente incapazes são impossibilitados de adotar, haja vista não terem 

discernimento para a prática desse ato, observando que o instituto pressupõe a introdução do 

adotando em ambiente familiar saudável, capaz de propiciar o seu desenvolvimento humano. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente traz alguns requisitos em relação ao adotando 

que deverão ser obrigatoriamente observados, sob pena de nulidade no processo de adoção, 

destacando-se o consentimento do adotado e de seus pais, se conhecidos, ou de seu 

representante legal. O Código Civil em seu artigo 1621, também exige da mesma forma o 

consentimento. 

Em sendo o adotando maior de dezoito anos, reza a legislação que este deverá, de 

forma inequívoca, manifestar sua aquiescência acerca da adoção, cessando para este a exigência 

de consentimento dos pais ou representantes legais. 

A adoção deverá sempre obedecer a processo judicial, somente se aperfeiçoando 

através de sentença constitutiva, que deverá ser fundamentada, passando a produzir seus efeitos 

a partir da sua publicação. Com a sentença será estabelecido o vínculo da adoção, procedendo 

com a inscrição no registro civil, alterando os nomes dos pais e dos ascendentes, uma vez que 

com a adoção se estabelece o laço familiar. 

 

5 ADOÇÃO À BRASILEIRA 

 

A adoção é muito mais que apenas um ato jurídico, é um ato de amor. A família quando 

recebe uma pessoa em adoção tem a finalidade precípua de amar o semelhante, de se entregar 

totalmente e de receber incondicionalmente o carinho que lhe é tributado pelo novo membro da 

família. Esse é o efeito que deriva da mesma relação que existe entre pessoas do mesmo sangue 

– o que precisa ser entendido como igualitário quando se fala em adoção. 

Uma forma de adoção que vem criando discussões doutrinárias acerca da sua validade 

é a adoção à brasileira ou simulada, pois, dada à suas nuances, é considerada crime perante o 

instituto do Código Penal. 

Para a adoção, as pessoas interessadas em adotar uma criança se dispõem a enfrentar 

todos os rigores da lei, submetendo-se a critérios subjetivos e objetivos para satisfazer todos os 

requisitos, com o intuito de ter um ser humano sob seus cuidados em termos de família 

substituta. Para tanto, juntam documentos e comparecem a audiências.  

Todavia, existem indivíduos que, por motivos de índole subjetiva, realizam a adoção 

à brasileira, como forma de receber um jovem no seio familiar sem a observância das 

formalidades legais. 

Trata-se de uma forma de adoção ilegal, mas que mesmo assim não perde a finalidade 

da adoção, que é dar amor, carinho, é dar um lar a uma criança ou adolescente que não tinha. 

A adoção à brasileira, também conhecida como adoção simulada, é uma criação da 

jurisprudência, a expressão adoção simulada foi empregada pela primeira vez pelo Supremo 

Tribunal Federal, quando se referia aos casais que registram filho alheio como próprio, com a 

intenção de dar-lhe um lar. 

Chamou-se de adoção à brasileira por ser muito comum no Brasil a sua utilização. Mas 

nesta forma de adoção, como já dito, é considerado crime, o qual envolve o crime de parto 
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suposto, o de registro de filho de outrem como próprio o de entrega de filho menor a pessoa 

inidônea e o de falsidade ideológica. 

A adoção à brasileira não é disciplinada em lei ou sequer autorizada, pois, é 

considerada como crime encontrando-se tipificada no artigo 242 do código Penal, que assim a 

descreve: 
 

Art. 242- dar parto alheio como próprio; registrar como seu filho de outrem; 

[...]  

Pena - reclusão, de 2 a 6 anos  

Parágrafo Único - Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza:  

Pena - detenção, de 1 a 2 anos, podendo o juíz deixar de aplicar a pena. 39  

 

Para Maria Berenice Dias adoção à brasileira pode ser definida da seguinte forma, a 

saber: “O companheiro de uma mulher perfilhar o filho dela, simplesmente registrando a criança 

como se fosse seu descendente. Ainda que este agir constitua crime contra o estado de filiação 

(CP 242), não tem havido condenações, pela motivação afetiva que envolve sua prática.”40  

Atualmente a jurisprudência nacional tem aplicado à adoção à brasileira o conceito de 

“parentalidade sócio-afetiva” em tais situações, de forma que depois de reconhecida a 

paternidade não possa mais este vínculo vir a ser quebrado, desfeito. 

Mesmo em sendo esta forma de adoção irregular, previsto será, portanto, a anulação 

do ato, ou de forma contrária será ele convalidado pelo vínculo de afeto que se criou, este 

entendimento traz uma patente finalidade social, que se afigura de suma importância. A 

afetividade torna-se um vínculo predominante. 

Uma vez realizada a adoção à brasileira, mesmo sendo ela ilegal, surtirão todos os 

efeitos atinentes à adoção, pois, a adoção é irrenunciável e definitiva, trata-se de um direito 

fundamental. Gerando todos os direitos e para os adotantes todos os deveres, ou seja, irá 

abranger os efeitos pessoais e os efeitos patrimoniais, não havendo que se falar em inexistência 

de efeitos devido a sua irregularidade. 

Como efeitos pessoais, tem-se a efetividade do nome do adotado, que passará a 

carregar o sobrenome da família adotante, podendo também vir a mudar o prenome. Na certidão 

de nascimento se fará constar também os nomes dos avós paternos e maternos. 

Irá ocorrer a transferência do poder familiar aos pais adotivos, configurando-se num 

aspecto de relevada importância. Bem como, o filho adotivo terá todos os deveres como se filho 

legítimo fosse.  

Quanto aos efeitos patrimoniais tem-se que com a adoção, o filho adotivo terá direito 

à sucessão, sendo esta uma das questões polêmicas no que se refere à adoção à brasileira, pois, 

quando se trata de morte de um dos adotantes os herdeiros legítimos buscam desconstituir a 

filiação alegando que a adoção fora exercida de forma irregular. Bem como também terá o 

adotado, direito à prestação de alimentos. 

Observa-se que a adoção à brasileira ainda que irregular, irá gerar para o adotado todos 

os efeitos referentes à adoção, como se legal fosse,  inexistindo qualquer restrição ou anulação 

dos efeitos ora anunciados. 

Os casais que utilizam a supra mencionada forma irregular de adoção, podem vir a 

sofrer alguns tipos de consequências, quer seja no âmbito civil e ou no âmbito penal, uma vez 

que a adoção à brasileira é considerada crime.  

No âmbito civil a sanção poderia vir a ser a anulação do assento de nascimento, e até 

mesmo a possibilidade de retirada da criança do convívio do casal responsável pelo ato. No 

                                                           
39 DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002.p.385. 
40 DIAS, Maria Berenice. Op.cit., 436. 
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âmbito penal poderia ocorrer a prisão do adotante, posto ser considerado como uma prática 

criminosa o registro de parto alheio como próprio. 

Porém, a jurisprudência vem reconhecendo a voluntariedade do ato efetuado de modo 

espontâneo, passando-se a não admitir a anulação do registro de nascimento, nas adoções à 

brasileira, tornando o assento no registro de nascimento irreversível. Veja-se: 
 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. 

CONFRONTO ENTRE A VERDADE BIOLÓGICA E A SÓCIO-AFETIVA. 

TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDÊNCIA. 

DECISÃO REFORMADA. 1. A ação negatória de paternidade é 

imprescritível, na esteira do entendimento consagrado na Súmula 149/STF, já 

que a demanda versa sobre o estado da pessoa, que é emanação do direito da 

personalidade. 2. No confronto entre a verdade biológica, atestada em exame 

de DNA, e a verdade sócio-afetiva, decorrente da adoção à brasileira (isto é, 

da situação de um casal ter registrado, com outro nome, menor, como se deles 

filho fosse) e que perdura por quase quarenta anos, há de prevalecer à solução 

que melhor tutele a dignidade da pessoa humana. 3. A paternidade sócio-

afetiva, estando baseada na tendência de personificação do direito civil, vê a 

família como instrumento de realização do ser humano; aniquilar a pessoa do 

apelante, apagando-lhe todo o histórico de vida e condição social, em razão 

de aspectos formais inerentes à irregular adoção à brasileira, não tutelaria a 

dignidade humana, nem faria justiça ao caso concreto, mas, ao contrário, por 

critérios meramente formais, proteger-se-ia as artimanhas, os ilícitos e as 

negligências utilizadas em benefício do próprio apelado. Tribunal de Justiça 

do Paraná. Data Publicação: 04/02/2002.  Apelação cível 0108417-9, de 

Curitiba, 2a Vara de Família. DJ, 04/02;2002. Relator: Accácio Cambi. 
 

No caso da adoção à brasileira não há vício de vontade, pois o registro civil ocorreu 

de forma espontânea, de pleno acordo, o Código Civil em seu artigo 1604, traz a possibilidade 

de anular o registro de nascimento. Porém, a lei não autoriza a ninguém vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento. 

Não se pode aceitar que o autor do delito venha a alegar a falsidade de registro, pois o 

dito dispositivo legal excepciona apenas quando ocorrer erro ou falsidade, assim o registro de 

filho alheio como próprio, em havendo conhecimento da verdadeira filiação, impede posterior 

anulação. 

O Tribunal de Justiça de Sergipe, se posicionando sobre o tema, também já se 

manifestou acerca da impossibilidade de alteração do registro de nascimento, veja-se: 
 

EMENTA 

ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE NASCIMENTO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DA REALIDADE 

SOCIO-AFETIVA SOBRE A BIOLÓGICA. RECONHECIMENTO 

VOLUNTÁRIO DA PATERNIDADE, ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA. 

DECLARAÇÃO DE VONTADE IRRETRATÁVEL. EXEGESE DO ART. 1.609 

DO CCB/02. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. - A realização ou não do exame de DNA não influi no julgamento da 

causa, tendo em vista que restou provado o conhecimento do autor no sentido de que 

não era o pai biológico da criança e, mesmo assim, quis, de livre e espontânea vontade, 

registrá-la. Em nenhum momento se verificou vício de consentimento na escritura 

pública. (TJSE - ACÓRDÃO: 6633/2007. APELAÇÃO CÍVEL 0748/2006. 

PROCESSO: 2006202114. RELATOR: DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO). 

 

A adoção à brasileira, mesmo sendo considerado crime no Código penal, vem sendo 

mantido o registro nos casos em que se requer a anulação, bem como nos casos em que a adoção 

irregular vem à tona estes são legalizados em benefício da criança ou adolescente. 
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6 PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR 

 

O princípio do melhor interesse da criança tem como origem o instituto do parens 

patriae, esse instituto era utilizado na Inglaterra e tinha como fim a proteção das pessoas que 

não podiam fazê-lo por conta própria, essa proteção exercida pelo Estado. 

Na Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948 há um 

destaque especial para a criança, “o direito a cuidados e assistência especiais”. A proteção das 

crianças e adolescentes é um dever social, deixando de ser obrigação exclusiva da família e do 

Estado, instituições em que os menores devem ser protegidos em razão das suas condições de 

desenvolvimento peculiar. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente em seus artigos 5º e 6º, que 

são destacados por notória importância, importantes, pois proporcionam ao operador do direito 

uma clara compreensão do princípio do melhor interesse da criança. 

O artigo 6º do referido Estatuto assim determina: 
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 

comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento. (ECA) 

O princípio do melhor interesse deve ser preponderantemente utilizado sempre que se 

confrontarem os interesses da criança e do adolescente, significando que em qualquer 

circunstância, deve-se escolher a melhor solução para criança ou para o adolescente. 

O referido princípio deve ser direcionado ao bem-estar da criança, porém para cada 

caso concreto deverá ser analisado e considerado individualmente. 

Todas as medidas concernentes às crianças e adolescentes, que venham a ser tomadas 

pelos tribunais e pelas autoridades administrativas, devem estar voltadas à manutenção dos 

direitos fundamentais do menor.  

Qualquer descumprimento desses direitos, omissões ou falhas, revela o não 

cumprimento da razão de ser do Estado democrático de direito, qual seja: a promoção da 

dignidade da pessoa humana. Constituindo-se este fim, como base fundamental do Princípio do 

melhor interesse da criança. 

Ao se deparar com a situação de adoção à brasileira, o Magistrado, a depender do caso 

concreto, poderá determinar que a situação, uma vez irregular, torne-se a regular através da 

legalização do ato efetuado. Pois, o Magistrado tem como respaldo a aplicação do princípio do 

melhor interesse da criança. 

Inúmeras são as hipóteses que o operador do direito poderá identificar e determinar 

medidas que venham a refletir o melhor interesse da criança, em situações de adoção irregular 

ou à brasileira. 

O princípio do melhor interesse da criança constitui-se como um princípio consagrado 

por nossa sistemática constitucional. Merecendo lugar de destaque, sendo incluído como 

Direito Fundamental Constitucional. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais constitucionais das crianças e dos 

adolescentes, bem como a vigência da Doutrina Jurídica de Proteção integral, representam, a 

partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma mudança de paradigmas na proteção das 

crianças. 

As crianças e adolescentes deixam de ser tratados como objeto passivo, passando a ser 

reconhecidos como sujeitos de direitos, efetivos titulares de direitos juridicamente protegidos. 

A partir do melhor interesse as regras passaram a ser superadas, subsistindo em todos 

os casos apresentados ao judiciário, para enfim consignar a prevalência do menor, em 

detrimento a interesses outros. 

O objetivo principal deste princípio é proteger de forma geral e abstrata os interesses 

da criança e do adolescente. De outra parte, existem interesses individuais e concretos sobre os 

quais se procede a uma avaliação individualizada. 
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O juiz, diante dos casos apresentados torna-se um intérprete dos particulares interesses 

materiais, morais, educacionais e mentais da criança. O interesse concreto da criança, buscado 

em seu futuro, com o fim de protegê-lo e lograr seu desenvolvimento e sua estabilidade, apto à 

formação equilibrada de sua personalidade. É pela busca do melhor interesse da criança que 

vêm se posicionando os tribunais pátrios. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi exposto, é possível afirmar que o instituto da adoção sofreu algumas 

mudanças ao longo dos anos, vindo a trazer muitos benefícios para os adotados, já que serão, 

hodiernamente, considerados como filhos legítimos, possuindo todos os direitos e obrigações 

dos filhos biológicos, sendo vedada qualquer discriminação. 

Em virtude da adoção, surgem laços eternos de filiação e de paternidade, sem falar no 

desenvolvimento do amor entre pais e filhos que surge a partir do convívio, sendo este um dos 

principais objetivos da adoção, qual seja o vínculo afetivo entre adotante e adotado. 

Em decorrência do vínculo afetivo que se criou a partir da efetivação da adoção, inicia-

se também todos os direitos e deveres inerentes à paternidade, quais sejam: a educação, o lazer, 

e tantos outros. 

Os brasileiros na busca de ter um filho, sem ter que passar pelo judiciário, vem se 

utilizando de um tipo ilegal de adoção, a “adoção à brasileira”, esta denominação fora dada pela 

jurisprudência devido aos números de adoções irregulares praticados no Brasil. 

A figura da adoção à brasileira tornou-se constante entre alguns círculos da sociedade 

brasileira, trazendo consequências para as crianças e adolescentes adotados sob esta forma. 

Dentre elas há a nulidade da adoção, que se efetuada traria um grande prejuízo ao adotado, pois 

geraria uma ruptura do vínculo já existente. 

Ao se fazer o histórico do princípio do melhor interesse constatou-se a busca da 

legislação em fazer valer os direitos do adotados, buscando efetivar um benefício para o menor, 

havendo em alguns casos a possibilidade de legalizar a adoção à brasileira. 

O princípio do melhor interesse do menor encontra-se disposto no Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Foi a partir da efetiva aplicação do princípio do melhor interesse que algumas 

que regras passaram a serem superadas, para consignar a prevalência dos interesses do menor, 

até mesmo em detrimento de outras. 

O supra mencionado princípio tem como objetivo principal a proteção geral dos 

interesses da criança e do adolescente. Devendo o Magistrado diante de cada caso concreto 

analisar a possibilidade de aplicar ou não o referido princípio. 

Através de uma evolução jurisprudencial observamos que, atualmente, os Tribunais 

pátrios vêm se posicionado pela busca efetiva do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Por fim, é preciso frisar que a adoção é um ato de amor e doação, que deve ser 

concedido àqueles que demonstram as condições necessárias de criar e educar um filho. 

Portanto, os brasileiros devem respeitar e enxergar a adoção como algo sério, evitando desta 

forma, as frequentes irregularidades e ilegalidades que vem atingindo este instituto, bem como 

também às crianças e adolescentes. 

 

ADOPTION OF THE BRAZILIAN: EFFECTS FRONT OF THE PRINCIPLE OF 

PREVALENCE OF INTERESTS OF SMALLER 

 

ABSTRACT 

 

This work is in a study of the Brazilian adoption, demonstrating the reasons and consequences 

that take a large number of people to carry out this type of adoption and consequently increased 
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the number of illegal records in our country. Were addressed concepts, legal, requirements, 

species, effects of adoption, defined the Brazilian adoption, analyzing its consequences and its 

effects against the principle of the best interests of the minor. The Brazilian adoption despite 

being an irregular procedure, is still widely used in Brazil. This form of adoption would have 

as a consequence the annulment of the child's birth record, however, currently having as by 

observing the Statute of Children and Adolescents the patriotic courts have decided the 

maintenance of adoption, legalizing it, based on the principle of the best interests of the minor, 

should consider on a case by case basis. Therefore, this paper analyzes the reasons and 

consequences of the Brazilian adoption and its effects across the principle of the best interests 

of the child and adolescent. 

 

Keywords: Adoption. Brazilian adoption. Prevalence of child's interests. 
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TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E ATIVISMO JUDICIAL NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO: COLISÃO OU COEXISTÊNCIA?41 

 

 

América Cardoso B. Lima Nejaim42 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objeto central analisar se o fenômeno do ativismo judicial está em 

harmonia com o sistema democrático com vistas à efetivação dos direitos fundamentais 

analisando a tese contrária de sua virtual incompatibilidade como princípio da separação dos 

poderes. Nos tempos hodiernos, o Poder Judiciário vem tendo, a si atribuída uma conduta 

ativista no afã de suprir as omissões legislativas. Contudo, essa atividade atípica do poder, 

legiferando ou criando o direito, tem causado verdadeira celeuma no âmbito doutrinário, 

gerando pontos de divergência flagrantes, onde aqueles que o defendem, fundamentam-no no 

fato de ser o Supremo Tribunal Federal o guardião da Lei Maior, o que lhe dá legitimidade para 

atuar em última instância; por outro lado, os opositores afirmam que o ativismo judicial 

representa um retrocesso do Estado, deixando de ser democrático para ser ditatorial, havendo 

invasão ilegítima na competência do Poder Legislativo. 

 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Direitos Fundamentais. Jurisdição 

Constitucional.  Separação de Poderes. Ativismo Judicial. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze if the phenomenon of judicial activism is in harmony 

with the democratic system with a view to the enforcement of fundamental rights or if it violates 

the principle of separation of powers. In modern times, the Judiciary has had an active 

management in the eagerness of meeting the legislative omissions. However, this atypical 

activity of power, by legislating or creating law, has caused a stir in doctrine, generating points 

of divergence, where those who hold it, are based on the fact that the Supreme Court is the 

guardian of the highest law giving it legitimacy to act ultimately, on the other hand, opponents 

argue that judicial activism is a retrocess to the state, ceasing to be democratic and turning into 

a dictatoralship, with illegitimate intrusion on the competence of the legislature. 

  

KEYWORDS: Democratic State. Fundamental Rights. Constitutional Jurisdiction. Separation 

of Powers. Judicial Activism. 

 

1 UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Estado de Direito nasce para por fim ao absolutismo, com a finalidade de limitar o 

poder soberano dos monarcas, cujo movimento surgiu de forma mais marcante na Europa, 

através da Alemanha, França e Inglaterra. Pregava-se a liberdade do cidadão e o 

estabelecimento dos seus direitos mínimo denominados, posteriormente, de fundamentais sem, 

                                                           
41 Artigo científico apresentado à disciplina Tópicos Especiais, ministrada pela Profª Drª Vanice Regina Lírio do 

Valle, do Curso de Mestrado da Universidade Estácio de Sá. 
42 Mestranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá e Profª do Curso de Direito da Faculdade Estácio de 

Sergipe – Estácio FaSe. 
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contudo, haver a intervenção estatal. Fala-se, aqui, em direitos de primeira dimensão (GEBRAN 

NETO, 2002)43 

A sua primeira forma foi o liberal que tinha por base o princípio da legalidade, pautado 

na existência de uma constituição escrita e rígida, contendo regras de supremacia sobre as 

demais normas jurídicas, com a previsão da separação dos poderes e a declaração dos direitos 

(STRECK, 2003). Dentro dele, o Poder Judiciário era regido pelo princípio da segurança 

jurídica, onde a função era exercida de forma mecânica, baseada no silogismo, sendo resultado 

da leitura dos textos legais (PENNA, 2011). 

Com o seu enfraquecimento do Estado de Direito, acompanhado da crise da 

onipotência do legislador pela incapacidade de equacionar os conflitos da sociedade desigual, 

gerada pelo capitalismo exacerbado, surgiu o Estado do bem-estar social ou Welfare State 

(FREIRE JUNIOR, 2005). Sua característica estava na intervenção na vida do particular para 

garantir esses direitos fundamentais, no sentido de tomar medidas políticas para sua efetivação. 

Nascem, desse modo, os direitos de segunda geração, ao lado do constitucionalismo do séc. 

XX. Nesse momento, recai sobre o Estado a obrigação de implantar políticas públicas 

interventivas para melhorar as condições de vida da sociedade (VIDAL, 2011). 

Destarte, a atuação estatal ocorre através de ações positivas voltadas a implementar o 

princípio da igualdade e liberdade material, passando os direitos sociais a serem incorporados 

no texto constitucional, sendo garantido ao cidadão o direito à saúde, à educação, à cultura, ao 

trabalho, à moradia (PENNA, 2011). Representam, pois, fatores para a implementação da 

justiça social, em virtude da sua vinculação direta com a obrigação estatal do fomento integral 

da pessoa humana (BRAUNER, 2011). 

Esse novo Estado Democrático de Direito provindo após a Segunda Guerra Mundial 

possui suas bases na verdadeira efetivação dos direitos fundamentais e nos ideais da 

democracia, compromissado com a constituição material e cidadã, com vistas à construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, buscando erradicar a pobreza e a marginalização, e 

reduzindo as desigualdades sociais (GEBRAN NETO, 2002). Junto com ele, advêm os direitos 

de terceira dimensão, baseados no direito de solidariedade, representados pelo direito à paz, ao 

meio ambiente, à infância, ao desenvolvimento e à comunicação. 

Portanto, Bonavides citado por Vidal (2011), afirma que esse Estado realiza o 

equilíbrio entre os modelos liberal e social. Esse modelo estatal possui dois elementos: Direito 

e Poder, representados pelos princípios do Estado de Direito e os princípios da democracia, que 

quando da existência de conflitos entre esses princípios, busca-se a solução pelo princípio da 

proporcionalidade.44 

                                                           
43 As manifestações sobre os direitos fundamentais advêm de épocas mais longínquas, com a Magna Carta do Rei 

João sem Terra, datada de 1215, onde os barões passaram a ser considerados homens livres, quebrando o 

absolutismo pela limitação dos poderes dos monarcas. Entretanto, os direitos humanos somente foram enunciados 

formalmente na América com a primeira Constituição escrita do mundo, em 1787, inspirada na declaração de 

direitos à liberdade, à independência e propriedade, proclamados na Virgínia, em 1776 (PIÇARRA, 1989). 
Posteriormente, veio a França com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que vivendo o 

Estado Liberal, fundamentado nos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, influenciou o nascimento do 

Constitucionalismo, que possui em sua essência, a existência e proteção dos direitos fundamentais. Neste 

momento, passaram a surgir os direitos de primeira dimensão, voltados para os direitos de defesa (direitos 

individuais), os quais na época de sua implantação deveriam ser respeitados pelos Poderes Públicos (BRAUNER, 

2011). 
44 Fala-se, ainda, em direitos fundamentais de quarta e quinta dimensão, os quais se encontram ainda em construção 

doutrinária diante de teses contrárias à sua existência. Um dos maiores defensores desses direitos de quarta 

dimensão é Bonavides (2010) onde, em suas lições constitucionais, proclama como exemplos o direito à 

democracia, à informação e pluralismo, diante da globalização política na esfera da normatividade. Já direitos de 

quinta geração, segundo Marzouki citado por Sampaio Júnior (2010) estão representados pelo direito à identidade 

individual, ao patrimônio genético e à proteção contra o abuso de técnicas de clonagem. 
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Em tema de direitos fundamentais, a nossa Constituição relaciona em seu corpo, os 

individuais e os coletivos, não havendo taxatividade em seu rol diante das cláusulas de recepção 

do artigo 5º, que dão permissão para que leis infraconstitucionais e tratados internacionais em 

que o País faça parte, possam ampliar as hipóteses previstas na Lex Maior. 

Todavia, diante das atuais necessidades da sociedade, será que os cidadãos precisam 

da implantação de novos direitos fundamentais ou de efetivação dos direitos já garantidos no 

texto constitucional? E, como bem afirma Bobbio, em sua obra “A Era dos Direitos”, 

prelecionando sobre os direitos fundamentais, “o problema fundamental em relação aos direitos 

do homem, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” (1992, p. 24) 

Com a evolução da sociedade a função desses Poderes não suporta mais ficar apenas 

no papel de não violação dos direitos fundamentais do particular, mas de ser ter atuação 

positiva, com planos de ação para a concretização desses direitos, fornecendo meios para que o 

cidadão possa exercê-los de forma efetiva. 

É dentro desse cenário de crise da democracia, que cresce cada vez mais o papel da 

jurisdição constitucional exercida pelo Poder Judiciário, com verdadeiro enfoque para a atuação 

do Supremo Tribunal Federal (STF), na busca incessante pela garantia dos direitos 

fundamentais com a sua efetivação, principalmente protegendo os interesses e direitos de uma 

minoria abandonada pelo Legislativo e Executivo. 

Diante disto, verifica-se que a jurisdição constitucional45 se harmoniza com a 

democracia, partindo-se da ideia de supremacia da Constituição, tendo a vontade popular como 

sendo a “vontade constitucionalmente positivada”, mostrando-se compatível com o princípio 

da separação dos poderes, onde o juiz ao aplicar a lei exercer apenas cognição limitada a 

descobrir a vontade do legislador (VIDAL, 2011). 

Para Paula (2011) a jurisdição constitucional surge quando a democracia enfraquece, 

exercendo um papel central na manutenção e no desenvolvimento democrático. 

Leal (2011, pp. 448 e 449) proclama que nos dias atuais a atuação da Suprema Corte 

está cada vez mais transparente e acessível à população, afirmando que “[a] Corte entra na casa 

dos brasileiros”. E essa atuação proporciona uma contribuição da sociedade no processo 

hermenêutico exercido pelo Tribunal através das audiências públicas, do amicus curiae46, das 

sustentações orais, consultas ao site do STF, bem como participação na TV Justiça e Rádio 

Justiça e por meios de divulgação eletrônica, como youtube e twitter. É a modernização do 

Poder Judiciário no processo de democratização dos direitos fundamentais. 

Portanto, não se pode perder de vista que a função da jurisdição constitucional é a de 

manter o Estado Democrático de Direito, tendo um papel crucial no controle de 

constitucionalidade da lei 47e no processo legislativo, garantindo as condições processuais ao 

exercício da autonomia pública.   

 

 

                                                           
45 “A Jurisdição Constitucional é tomada, assim, no sentido de atividade jurisdicional que tem por objetivo verificar 

a concordância das normas de hierarquia inferior, leis e atos administrativos com a Constituição, desde que 

violaram as formas impostas pelo texto constitucional ou estão em contradição com o preceito da Constituição, 

pelo que os órgãos competentes dêem declarar sua inconstitucionalidade e conseqüente 

inaplicabilidade”(BARACHO, citado por JAYME, 2000. P 93) 
46 "Amigo da Corte". Intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade por parte de 

entidades que tenham representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente 

à controvérsia constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como interessados na causa. Plural: 

Amici curiae (amigos da Corte). <www.stf.jus.br/portal/glossario> 
47 O controle de inconstitucionalidade de lei foi impulsionado pelo famoso caso Marbury versus Madison, em 

1803, onde a Corte Americana realiza o primeiro controle difuso sobre os atos normativos emanados de outros 

órgãos políticos.(VIDAL, 2011) 
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2 A SEPARAÇÃO DOS PODERES E O SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS NA 

VISÃO DO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

A origem da doutrina da separação dos poderes voltada para limitação do poder 

político teve vestígios no modelo aristotélico, na Grécia e Roma antigas, por meio de axiomas 

fundamentais da ideia de Estado contrária ao despotismo oriental, onde dentro desses axiomas 

se insere a teoria da constituição mista, considerada esta por Piçarra (1989), como aquela em 

que o exercício da soberania é comum a todos os cidadãos, formando um exercício de poder 

político com a participação de vários grupos, em contraposição às constituições puras, onde o 

poder público está nas mãos de um único grupo ou classe social.  Este doutrinador português, 

vê na tese de Aristóteles a ideia de equilíbrio e balanceamento das classes sociais, estas 

compostas pelos ricos e pobres. 

Bonavides (2008) narrando a influência do princípio da separação dos poderes sobre 

o Estado de Direito, aponta também como primeiros ensaios a visão de Aristóteles, o qual 

distinguia a figura da assembléia-geral, o corpo de magistrados e o corpo judiciário.  Mais, 

adiante, ocorrem as distinções estatais vistas por Marsílio de Pádua e pela Escola de Direitos 

Natural e das Gentes, com Grotius, Wolf e Puffendorf.  

Porém, surgem algumas opiniões divergentes sobre o verdadeiro ponto de partida da 

teoria da separação dos poderes, se adveio do pensamento do inglês Locke, em sua obra 

“Segundo tratado sobre o governo civil” ou do francês Montesquieu, em “Espírito das Leis”. 

Piçarra (1989) conclui que o sentido político-funcional e orgânico social de separação de 

poderes está em Locke, que estabelece apenas limites internos ao poder legislativo48, porém 

vislumbra em Montesquieu, o impulso essencial para que a separação de poderes passe a ser 

critério do Estado constitucional. 

Desse modo, a invenção da doutrina não está na figura de Montesquieu, mas o que 

deve ser analisado é se os seus pensamentos inovaram em relação às concepções anteriores ou 

se tratou de forma mais sistemática e profunda, divulgando-a para o mundo (Piçarra, 1989). 

Nessa seara de discussão, Madison em sua obra “Federalista”, afirma que se o 

percussor da doutrina não foi Montesquieu, ele, no mínimo, foi o que a analisou de modo mais 

eficaz com vistas para a humanidade (BONAVIDES, 2008) 

Piçarra (1989) informa que as origens mais próximas da doutrina da separação dos 

poderes está estreitamente ligada à ideia de rule of law, surgindo pela primeira vez, na 

Inglaterra, no século XVII. 49 É a partir da compreensão desse aforismo que Montesquieu 

apresenta a ideia de que a liberdade está diretamente ligada à legalidade, tratando-se, portanto 

de uma “liberdade normativa” (Piçarra, 1989), representando uma variação da rule of Law50, 

acrescentando uma leitura jurídica à teoria da repartição dos poderes, distinguindo de forma 

clara a função de cada poder. 51 

                                                           
48 Em estudo sobre a doutrina da separação dos poderes, Piçarra leciona que Locke dá a essa doutrina natureza 

política, onde há a supremacia do poder legislativo no interior do Estado, com previsão de limites internos do tipo 

intra-orgânico, onde os fatores de equilíbrio ou limitativos são as três partes do poder legislativo. (PIÇARRA, 

1989, p. 78) 
49 A ideia de rule of law está ligada a critérios jurídicos e reivindicações de caráter anti-absolutista, constituindo 

um elemento essencial para o Estado constitucional ou de Direito, tendo como elemento essencial o princípio da 

separação dos poderes. Para maiores esclarecimentos, cfr. Piçarra (1989, p. 41 a 63) 
50 A concepção da rule of law está voltada para a negação da liberdade natural e a afirmação da liberdade do 

homem fundada na lei, onde o estado de liberdade é fazer tudo o que é permitido na lei, respeitando os limites 

impostos por ela (PIÇARRA, 1989, p. 89). 
51 Para Montesquieu, o poder legislativo representa o poder de fazer leis, corrigi-las ou abrogá-las, o poder 

executivo está voltado para fazer a paz ou a guerra, manter a segurança ou prevenir as inovações e, por fim, o 

poder de julgar, que dependendo do direito civil, tem o poder de punir os crimes ou de julgar litígio entre os 

particulares (PIÇARRA, 1989, p. 91). 
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Em contrapartida, Locke, vislumbrava a existência do poder federativo e o poder de 

prerrogativa, com caráter híbrido (vontade e ação), este desconsiderado por Montesquieu, que 

desconhece o poder de prerrogativa e reduz o poder federativo a uma atividade executiva 

(PIÇARRA, 1989). 

Em termos de efetivação desse princípio por normatização, tem-se que a adoção mais 

célebre e eficaz ocorreu na Constituição Federal americana de 1787, apesar de não haver dentro 

do texto qualquer menção explícita. A sua formalidade, no entanto, aparece nas constituições 

dos Estados Unidos, no último quartel do século XVIII, as quais seguiam as direções já traçadas 

pela Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, onde os ensinamentos de Montesquieu foram 

explicitados e inaugurados em documentos de teor político e com ideal de liberdade moderna. 

(BONAVIDES, 2008). 

 No Brasil, ao adotar o sistema republicano de governo, também se observa que o 

princípio foi inserido dentro da tradição francesa, com exposição formal em todas as suas 

constituições, estando presente desde o império até nos tempos hodiernos (BONAVIDES, 

2008). 

Importante, outrossim, acrescentar que o princípio da separação de poderes obteve 

enaltecimento ético, dado pelo filósofo alemão Kant, elevando-os à categorias de “pessoas 

morais”, dentro de uma relação de coordenação e silogismo, com valorações éticas, onde o 

poder legislativo significa a premissa maior (irreparável), o poder executivo, a premissa menor 

(irresistível) e, por fim, o poder judiciário como sendo a conclusão (inapelável).  Através das 

ideais de Kant, é que se passa a reconhecer a dignidade ao ser humano em si mesmo 

considerado, independentemente de sua relação com a sociedade, sendo esta a marca do Estado 

Moderno (BONAVIDES, 2008). 

Do intróito histórico da doutrina de separação dos poderes, tem-se que ela sofreu forte 

influência no ideal liberalista e do positivismo, onde nestes restava-se ao Poder Judiciário 

interpretar e revelar o Direito posto pelo legislador, sem, contudo, fazer sua análise axiológica, 

castrando-se, desse modo, qualquer atividade criativa pelos aplicadores.   

Nesse sistema, vislumbra-se uma verdadeira separação entre o Direito e a Política, 

onde o primeiro está representado pelo Poder Judiciário, que exerce o papel de guardião da 

Constituição; e a segunda, pelo Poder Legislativo, concretizando-se pela representação popular, 

democracia no sentido formal da palavra. A rigidez deste sistema determinaria, portanto, a 

ilegitimidade do Judiciário de decidir questões de natureza política, inerentes ao Poder 

Legislativo na elaboração das Leis e ao Poder Executivo na execução dos comandos 

legislativos. 

Assim, a separação dos poderes “não é o fim em si mesmo, mas um instrumento 

concebido com o intuito de viabilizar uma efetividade às conquistas obtidas com o movimento 

constitucionalista” (FREIRE JUNIOR, 2005, p.37-38).  

E o cerne do constitucionalismo é a afirmação dos direitos fundamentais na seara 

jurídica, através de uma Constituição escrita e rígida, tendo a Lei Maior como lei suprema, 

hierarquicamente superior as demais leis.  

Contudo, desse sistema puro de separação das funções de estatais emergiu uma outra 

forma, criada por Madison, inspirada por Montesquieu, denominado freios e contrapesos (check 

and balances)52, forjando um modelo de grande aceitação diante da aurora do 

constitucionalismo norte americano, abrindo possibilidades dos poderes do Estado exercerem 

funções atípicas, permitindo intervenção entre eles, em caso de excesso na função atribuída a 

cada poder, já que todos os órgãos estatais possuíam uma legitimidade decorrente da 

representação popular.  (TAVARES, 2011). 

                                                           
52 Check and Balances, constitui-se na doutrina americana, onde os diferentes ramos do governo possuem poder 

para previnir e impedir ações de cada um, onde são forçados a compartilhar o poder estatal, cuja doutrina é aplicada 

nos governos de características constitucionais com tripartição de poderes  (TAVARES, 2011. p. 639) 
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Instituído o sistema de freios e contrapesos, advêm as formas de equilíbrio e 

interferência na prática constitucional do Estado Moderno, onde entre os três poderes surgem 

as limitações entres eles.53 

Válido ressaltar que esse sistema vem de uma visão de uma sociedade homogênea, 

com divisão de classes de forma perfeita e clara.  Mas, essa não é a visão de uma coletividade 

moderna, que por sua própria essência complexa, traz em si uma heterogeneidade flagrante, 

com problemas de convívio das mais variadas espécies, que surgem cada vez mais com a 

evolução da vida coletiva. E é dentro dessa comunidade heterogênea que surgem as classes ou 

grupos minoritários que precisam da proteção do Judiciário quando forem excluídos de uma 

consideração legislativa, como ocorria a pouco tempo atrás com os direitos fundamentais dos 

homossexuais, desprovidos de proteção legal expressa.(PAULA, 2011). 

A principal falha do sistema de pesos e contrapesos está no fato de ter uma visão de 

que a contraposição das ambições dos poderes levaria a um bem coletivo representado pelo 

controle do poder, podendo criar tensões entre os órgãos estatais, impedindo, assim, a 

concretização de democracia, ex vi a obstrução legislativa de expedientes parlamentares 

impedindo a votação de projetos importantes para a sociedade (PAULA, 2011). 

A implantação da separação dos poderes contra o poder absoluto do soberano teve 

como ícone, assim, a legalidade, a qual não sobreviveu ao Estado pós-moderno, onde o 

positivismo legalista exacerbado levou à perplexidade da população diante do papel que ele 

prestou para legitimar as ditaduras nazistas, sendo, portanto, incapaz de conter a violência 

ilimitada contra determinados grupos da sociedade. Dentro deste quadro de verdadeira 

imprestabilidade da lei pelo seu flagrante abuso decorrente do parlamento, que tornava ineficaz 

os mandamentos constitucionais, é que a humanidade passou a ter a necessidade de se fazer 

uma reeleitura do princípio da separação dos poderes, impondo-se, neste momento, um 

pensamento pós-positivista, protegendo a sociedade de um novo modelo de concentração de 

poder (GEBRAN NETO, 2008). 

Na realidade, como ponderado acima, o que existe na sociedade moderna é uma 

conceituação em crise do sistema de separação de poderes, devendo-se chegar a um ponto de 

encontro entre direito e política, pois com o surgimento do Estado Democrático de Direito, 

passou-se a travar uma verdadeira tensão entre democracia e constitucionalismo. 

Na contemporaneidade não se fala mais em separação de poderes, mas sim em 

equilíbrio entre os Poderes, tese que se encontra em perfeita harmonia com o atual e renovado 

Poder Judiciário, o qual aparece no cenário do sistema constitucional como principal garantidor 

do Estado Democrático de Direito, fundando nos direitos fundamentais, os quais se constituem 

na alma da Constituição Federal e não mais como um judiciário “invisível”, provindo da 

clássica separação de poderes (CUNHA JUNIOR, 2009). 

Não se pode apontar o princípio da separação dos poderes como um obstáculo à 

efetivação dos direitos fundamentais por aniquilar a efetividade do próprio princípio 

constitucional. O que se deve na realidade é uma fazer um reeleitura de seu conteúdo com os 

olhos voltados para o novo papel do Poder Judiciário (FREIRE, JUNIOR, 2005, p.37-38).  

Nesta mesma linha de pensamento segue STRECK citado por Freire Junior (2011) 

quando afirma que: 
as inércias do Executivo e falta de atuação do Legislativo passam a poder ser 

supridas pelo Judiciário, justamente mediante a utilização dos mecanismos 

                                                           
53 O executivo limita o legislativo no veto de uma lei e participa do judiciário através do indulto e da nomeação 

dos seus membros. O legislativo intervém nos demais poderes na vinculação destes à dependência das câmaras; 

no executivo, através do impeachment, na aprovação de tratado, rejeição do veto e; no judiciário, por meio, por 

exemplo, da limitação da jurisdição, determinação do número de seus membros, determinação de normas de 

organização, julgamento político. E, finalmente, o judiciário intervém nos demais, quando declara a 

inconstitucionalidade dos atos do legislativo ou declara a ilegalidade das medidas administrativas advindas do 

executivo (BONAVIDES, 2008). 
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previstos na Constituição que estabeleceu o Estado Democrático de Direito.  

Ou isto, ou tais mecanismos legais/constitucionais podem ser expungidos do 

Texto Magno.  

 

Como base para essa nova leitura deve-se levar em consideração a teoria do processo 

de legitimação da interpretação constitucional de Harbele (1997), que proclama que todos os 

cidadãos podem interpretar a Constituição através da garantia de direitos fundamentais, mas 

somente a interpretação feita pelos juízes que passa a ter caráter coercitivo.  

Destarte, uma teoria clássica de separação dos poderes não mais possui adequação ao 

constitucionalismo contemporâneo e parafraseando as valiosas lições de Piçarra (1989, p. 13), 

tem-se que não é viável a existência de uma separação rígida, absoluta dos poderes, mas sim a 

existência de “mecanismos de coordenação e interdependência – o que em última análise, 

reforçará a fiscalização e o controlo recíprocos”.  

A própria redação do artigo 2º, da Carta Magna, dentro da ótica do Estado Democrático 

“representa justamente a reformulação do princípio da separação dos poderes sob a perspectiva 

de que a tríade participação tem como pressuposto comum a efetividade da Constituição”. 

(PENNA, 2011, p.191). 

 

3 ATIVISMO JUDICIAL: HARMONIA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NO ESTADO 

MODERNO? 

 

Foi exposto em linhas anteriores que o surgimento do princípio da separação de 

poderes adveio de ideais liberalistas, com a quebra do poder absoluto dos soberanos, mantendo-

se até o atual Estado Democrático de Direito. Antes de se empreender à análise de sua 

compatibilidade com o ideário do check and balances impõe-se delimitar o sentido em que se 

está empregando essa expressão hoje tão comum – mas polissêmica –  que é “ativismo”. 

A nomeclatura judicial activism adveio de um contexto desprovido de substância 

técnica exposto num minguado artigo de uma revista denominada “Fortune”, de autoria de 

Arthur Schlesinger Jr, jurista respeitável que descrevia as profundas divisões ideológicas entre 

os nove membros da Suprema Corte americana no ano de 1947.  Em seu artigo, esse jurista 

separa os juízes em duas categorias rotuladas de “ativistas judiciais” e “campeões da auto-

contentação” (self-restraint) sem, contudo, haver qualquer conteúdo conceitual ou 

metodológico. (BRANCO, 2011)  

É com base nessa forma de nascimento arcaico do ativismo judicial, desprovido de 

marcas concretas, que Branco (2011) pondera ser este fato a determinação para a vocação de se 

ter sobre essa expressão equívocos no método do seu emprego, em todos os países que ela se 

fez e faz presente, inclusive no Brasil. 

Todavia, para a análise do papel do ativismo no sistema jurídico brasileiro, torna-se 

imprescindível buscar uma definição neutra, nem mantendo uma postura conservadora nem 

gerando uma hipervalorização. Tem-se, portanto, de buscar uma postura cautelosa na definição 

desse fenômeno, afastando-se de termos pejorativos que possam levar a uma interpretação 

equivocada da sua real função dentro de um Estado Democrático de Direito. 

Neste vértice de neutralidade, encontra-se o conceito de ativismo judicial formulado 

por CAMPOS (2011, p. 551), definindo-o nas seguintes palavras: 

 
o exercício expansivo, não necessariamente ilegítimo, de poderes político-

normativos por parte de juízes e Tribunais em face dos demais atores políticos 

e judiciais, identificável e avaliável conforme a disciplina constitucional 

particular acerca da estrutura e do funcionamento da jurisdição constitucional 

e do arranjo institucional local e, que se manifesta sob diferentes 
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comportamentos, todos transcendentes dos limites ordinários do papel 

institucional do Poder Judiciário. 

 

Inobstante, o conceito acima exposto, é importante registrar que vários são os sentidos 

dados ao ativismo na seara doutrinária, gerando uma emblemática discussão entre os 

doutrinadores, dividindo-se entre aqueles que entendem o ativismo como um meio de garantia 

da efetivação dos direitos fundamentais diante de uma flagrante omissão do legislador e; em 

contrapartida, aqueles que o vêem com antipatia, por entender ser uma extrapolação e 

ilegitimidade do Poder Judiciário na sua atuação de prestação jurisdicional, criando o direito, 

surtindo verdadeiros efeitos negativos sobre o princípio da separação dos poderes, base do 

Estado Democrático de Direito.  

Portanto, busca-se no presente trabalho mostrar os dois lados da moeda, expondo os 

pontos positivos e negativos do ativismo judicial no ordenamento jurídico com bases 

democráticas. 

De tal modo, é importante empreender à correlação entre tal estratégia de decisão e os 

novos compromissos valorativos postos ao Estado – originários da ideia central de valorização 

da dignidade da pessoa – que podem propor uma atuação jurisdicional desapegada da aplicação 

do direito atrelado à subsunção da lei aos fatos, passando para uma aplicação baseada numa 

interpretação das leis pautadas nos valores constitucionais basilares democracia, ampliando, 

assim, a atuação do Poder Judiciário. 

Primeiramente, percorrer-se-á pelas veredas das posições favoráveis ao ativismo 

judicial voltado para a efetivação dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, SAMPAIO JUNIOR (2011, 404) expõe:  

 
Essa missão de fazer valer os valores constitucionais em todos os casos que 

lhe são submetidos fez com que o Poder Judiciário assumisse uma nova feição 

no Estado Democrático de Direito.  E mais as decisões judiciais devem tutelar 

efetivamente os direitos envolvidos e levar em consideração as peculiaridades 

de cada situação, prevalecendo desta forma hoje as cognominadas doutrinas 

hermenêuticas do pensamento problemático, as quais priorizam o caso 

concreto e a devida argumentação.  

 

Para esse doutrinador, os valores que se encontram positivados na Constituição é que 

guiam a atuação jurisdicional, onde o eixo que antes era de natureza legalista, passa para uma 

compreensão da atuação pública voltada para tutelar os direitos fundamentais, sob pena de uma 

prestação jurisdicional orientada tão-somente a assegurar a obediência ao texto legal, revelar-

se em desarmonia com os propósitos constitucionais, conduta que não pode ser admitida dentro 

do nosso sistema jurídico. (SAMPAIO JUNIOR, 2011). 

Para os defensores, o ativismo judicial, representado pela criação judicial do Direito 

advém da exigência da sociedade contemporânea recheada de novos e complexos conflitos, que 

diante de uma flagrante insuficiência legislativa para atender à solução de tais conflitos, torna-

se imprescindível que o juiz da atualidade se revista de uma função jurisdicional criativa, 

realizando uma interpretação constitucional, inovando a ordem jurídica, voltada sempre para a 

concretização dos direitos fundamentais.  

Tal afirmativa encontra fundamento doutrinário em Cappelletti (1993) onde afirma 

que a teoria da criação do direito pelo Poder Judiciário adveio das omissões legislativas diante 

da complexidade da sociedade moderna e do aumento considerável das demandas judiciais e 

por isso o juiz deixou apenas de declarar o direito, mas também assumiu uma nova função 

voltada para a criação do Direito.  Dentro dessa nova realidade do Poder Judiciário é que surge 

a responsabilidade do juiz de atuar de forma ativa, não podendo mais se ocultar detrás da frágil 

tese de que o Direito é norma preestabelecida pelo Legislador, posicionando-se na aplicação do 
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direito não mais de forma neutra, mais imbuído de valores pessoais, sem, contudo, deixar de 

ser imparcial. 

A vasta doutrina sobre o ativismo judicial está voltada para a análise dos limites da 

atuação do Judiciário quando realiza a criação do direito, perquirindo se a essa atividade tem 

por legitimado apenas o Poder Legislativo, ou pode ser realizada igualmente pelo Poder 

Judiciário. Assim, a expressão ativismo judicial, leva-se à existência de um conflito entre 

política do Judiciário e a política dos outros poderes do Estado, mas não necessariamente que 

seja imprescindível a existência deste conflito54 (PAULA, 2011). 

O debate em torno da legitimidade ao ativismo se põe, especialmente, pela 

circunstância de que nesse ambiente, o juiz mais que um co-participante do processo de criação 

do direito, desempenha, “por meio da interpretação constitucional, uma atividade de atualização 

da Constituição, operando uma verdadeira mutação constitucional ou mudança informal do 

texto constitucional.” (JUNIOR, CUNHA, 2009, p. 40) 

Alf Ross citado por Junior Cunha (2009) afirma que o legislador não é o verdadeiro 

criador do direito, mais sim o juiz ao realizar sua função jurisdicional de aplicar o direito no 

caso concreto, – donde o espaço para o debate atinente à legitimidade da atuação normogênica. 

Por outro lado, para os defensores, não se pode confundir atividade de criação do 

direito, através de uma interpretação constitucional, criativa e ativista, com a função de legislar, 

no sentido formal ou procedimental, própria do Poder Legislativo.  Os juízes ao aplicarem a lei, 

fazem surgir normas jurídicas e não leis no sentido amplo e abstrato e esse ator de criação do 

direito decorre do princípio da supremacia da constituição para afastar a aplicação do direito 

baseada em lei inconstitucional editada pelo Legislativo ou para suprir a suas omissões nas suas 

funções precípuas de garantia dos direitos fundamentais. 

Contudo, no sentido substancial, ou seja, na função normativa de criação do Direito, 

tanto o legislador quando o juiz a exerce de forma concorrente e que, apesar do Poder legislativo 

possuir a liderança, o Poder Judiciário possui a prioridade, por dar a última palavra 

(HARBEMAS, 1997)  

Porém, ressalte-se que essa criação do direito tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo 

Poder Legislativo não é livre, encontrando limites materiais e formais previstos na própria 

Constituição Federal, sob pena de configurar atuação imbuída de total arbitrariedade. 

Outra parte da doutrina se opõe de forma veemente à possibilidade do Poder Judiciário 

inovar no mundo normativo, por inexistir processo democrático na escolha dos representantes 

deste poder, como acontece com o Legislativo e o Executivo, através da democracia 

representativa da vontade do povo através do voto direto.  Mas, será que dentro desse sistema 

democrático de escolha dos representantes, os atores políticos agem de forma imparcial, 

voltados para a concretização dos direitos fundamentais da coletividade a que representa?  

Para a resposta a tal questionamento não se pode perder de vista a crise da democracia 

representativa, pela má ou deficiente representação política, onde na realidade o que muitas 

vezes ocorre é que o Legislativo e o Executivo, em suas funções políticas, não representam a 

vontade do povo, mas a vontade de classes poderosas, indo de encontro, sem qualquer 

escrúpulo, com as normas constitucionais, despindo o cidadão de seus direitos fundamentais 

(CUNHA JUNIOR, 2009). 

Nesta seara, tem-se o posicionamento positivo do ativismo judicial relatado por Peter 

Irons citado por Branco (2011, p. 391), onde afirma que “o ativismo judicial se [mostraria] um 

antídoto essencial contra algumas das toxinas que envenenam o sistema [político]”. E, com essa 

                                                           
54 Há casos em que se pode perceber uma atitude ativista do Poder Judiciário, sem que haja um conflito com o 

Poder Legislativo, como se pode exemplificar com a edição da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça que estabelecia vedações a prática de nepotismo nos órgãos jurisdicionais estendida também para todos os 

poderes públicos, pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula vinculante 13/2008. (PAULA, 2011, 

p. 289) 
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valorização e defesa do ativismo esse jurista americano pondera que na realidade o corpo do 

legislativo não possui efetivamente representativo na sua composição e que na sua função 

legiferente não é essencialmente democrático, sendo flagrantemente violadores e 

descompromissados com os direitos básicos. 

Neste diapasão, conclui-se que os grupos sociais que foram excluídos da proteção do 

processo da política legislativa (political process), terão seus direitos fundamentais garantidos 

pelo Poder Judiciário através ao acesso à justiça (judicial process) (CUNHA JUNIOR, 2011).  

Entretanto, para que essa atividade do Poder Judiciário não perca a sua legitimidade é 

preciso que seja garantido ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso à justiça, pois sem 

ele não há como serem protegidos os direitos fundamentais, base do Estado Social.  

Outro ponto, objeto de análise crítica do ativismo judicial, é a afirmação de que essa 

atuação do Poder Judiciário leva à criação de um quarto poder exercido pelos magistrados que 

passam a agir como legisladores positivos, gerando um governo de juízes que é incompatível 

com o Estado Democrático de Direito (SIMON citado por COELHO, 2011). 

Adeptos da corrente contrária ao ativismo são Elival da Silva Ramos e Saul Tourinho 

Leal, para quem o ativismo judicial “significa uma espécie de mau comportamento ou de má 

consciência do Judiciário acerca dos limites normativos substanciais do seu papel no sistema 

de separação de poderes do Estado Democrático de Direito” (COELHO, p. 481)  

Ramos (2011) relaciona o ativismo judicial como um exercício do poder judiciário que 

extrapola os limites que são impostos pela Constituição Federal. Leal (2010) indica que o 

ativismo significa extrapolação de competência por parte do Judiciário, gerando uma imagem 

negativa nessa conduta institucional deste poder. 

Diversamente a este pensamento está Cappelletti citado por Coelho (2011) para quem 

as Cortes Constitucionais possuem função autônoma de controle constitucional essencial para 

a fiscalização da obediência dos Poderes do Estado às normas constitucionais, não estando 

dentro da tripartição desses poderes. 

O que se tem que ter mente é que jamais o Legislativo ao criar as leis esgotará o Direito 

e por isso a função do juiz não pode ficar reduzida em interpretar um direito previamente posto 

por aquele poder, mas sim um juiz que diante de um caso concreto e de lei com conteúdo aberto, 

possa ter a liberdade de interpretá-la aplicando-a da forma mais justa e em harmonia com os 

valores inseridos na Lei Maior. 

Não é demasia afirmar que na realidade toda lei precisa de uma consistência judicial, 

de uma espécie de juízo de validação do Judiciário, para que se tenha como efetiva e 

definitivamente em vigor (COELHO, 2011). Nas palavras de Paula (2011, p. 23), o ativismo 

judicial consiste numa “exigência ante uma inércia recalcitrante dos poderes constituídos em 

realizar os direitos fundamentais”. Medeiros (2011) afirma que o ativismo constitui-se na 

atitude proativa de expansão da atuação judicial.  

É a partir desse pensamento que Sampaio Junior (2011), preleciona que a função do 

juiz em cumprir os mandamentos constitucionais, efetivando os direitos e garantias 

fundamentais, proporciona-lhe uma flexibilidade na construção da norma jurídica que melhor 

se adeque ao caso concreto, sendo esta uma das bases da Constituição. 

Ele expõe que para se evitar uma interpretação equivocada do papel do ativismo 

judicial afastando-se de qualquer tese de que retrata autoritarismo, torna-se imprescindível 

diferenciar norma jurídica de texto normativo, onde a primeira consubstancia-se num produto 

da interpretação do segundo, tendo como corolário a atividade hermenêutica com base 

constitucional voltada para os direitos e garantias fundamentais. Para corroborar com seu 

posicionamento transcreve as lições de Marinoni (SAMPAIO JUNIOR, 2011, p. 409-410):  
 

A construção dessa norma jurídica não significa criação da norma individual 

para regular o caso concreto ou criação de norma geral, nos moldes 

anteriormente vistos.  A norma jurídica cristalizada mediante a conformação 
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da lei e da legislação  ou do balanceamento dos direitos fundamentais pode 

ser dita uma norma jurídica criada diante das peculiaridades do caso concreto, 

mas está longe de suma uma simples norma individual voltada a concretizar a 

norma gral, ou mesmo de representar a criação de um direito... O Juiz, ao atuar 

dessa forma, não apenas cumpre a tarefa que lhe foi atribuída no 

constitucionalismo contemporâneo, como também, diante da transformação 

do próprio conceito de direito, apenas o aplica.  Ou seja, no Estado 

Constitucional não há qualquer motivo para a doutrina enxergar só uma 

exceção à função de aplicação do direito, como se a aplicação do direito ou a 

atuação jurisdicional não estivesse subordinada aos princípios constitucionais 

e aos direitos fundamentais. 

 

Em combate às criticas doutrinárias que o juiz ao atuar de forma ativa na solução da 

lide está agindo de forma arbitrária, extrapolando sua função jurisdicional e invadindo a função 

do poder legislativo, estão as considerações de Tavares (1998), onde assevera que a atividade 

política dos juízes possui dois sentidos, um pelo fato do Poder Judiciário integrar um dos 

poderes do Estado; outro pelo fato de aplicarem normas jurídicas que são essencialmente 

políticas. Para ele, a construção da norma jurídica é basicamente uma interpretação da 

Constituição e não uma atividade legiferante. 

Em defesa da legitimidade do ativismo judicial está Sampaio Junior (2011) ao afirmar 

que essa atividade moderna e criativa do Poder Judiciário é necessária para retirar do sistema 

interpretações contrárias à Constituição. 

É indispensável, portanto, que os juízes chamem para si a responsabilidade de 

concretização dos direitos fundamentais, concepção substancial da Democracia, e passem a 

atuar como verdadeiros atores políticos não apenas como chanceladores de uma legislação que 

não se coaduna com os mandamentos constitucionais (SAMPAIO JUNIOR, 2011).   

Também em defesa do ativismo judicial está Harbele citado por Branco (2011) que 

admite que ativismo judicial obriga a atuação dos demais poderes, fortalecendo o sistema 

republicano, reforçando o poder jurídico constitucional. 

Assim, a corrente favorável ao ativismo, aponta que é nessa nova consciência que os 

juízes modernos devem agir, comprometidos com efetividade dos direitos fundamentais, para 

não violar os fundamentos do Estado Democrático de Direito.  Deve-se, então, não condenar o 

ativismo judicial que tem por base uma interpretação constitucional para atender aos reclamos 

da sociedade hodierna, mas o que deve ser condenada é a prática dos aplicadores do direito que 

se encontram arraigados ao sistema arcaico da aplicação do direito segundo a vontade da lei, 

eqüidistante de uma valoração pessoal diante das necessidades do cidadão e das aspirações 

sociais.  

Com vista a esta preocupação que se manifesta Faria (2002, p. 99) quando proclama:  

 

[...]  se constata o enorme fosso entre os problemas sócio-econômicos 

e as leis em vigor.  Trata-se de um fosso revelado pela crônica 

incapacidade dos tribunais de aplicar as normas de caráter social ou de 

alargar seu enunciado por via de uma interpretação praeter legem, com 

a finalidade de fazer valer seus direitos mais elementares dos cidadãos 

situados abaixo da linha da pobreza. 

 

Deixando de lado os entusiastas do ativismo judicial, torna-se de suma importância 

registrar algumas colocações que engendram pelo caminho oposto, retirando a máscara do 

ativismo, demonstrando os grandes males para o Estado Democrático de Direito. 

Ramos (2011, p. 308), ao conceituar o ativismo judicial emprega nele forte carga 

negativa quando afirma que ele consiste:  
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no exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos pelo 

próprio ordenamento que incumbe, inconstitucionalmente, ao Poder Judiciário 

fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflito de interesses) e 

controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos). Essa 

ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional se faz em 

detrimento, particularmente, da função legislativa, não envolvendo o exercício 

desabrido da legiferação (ou de outras funções não jurisdicionais) e sim a 

descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa 

sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros 

Poderes. 

 

A questão gira em torno da concentração de poder nas mãos do Judiciário e o uso 

inadequado e impróprio que pode levar a um autoritarismo exacerbado, passando os juízes a 

legiferar diante da uma interpretação além do conteúdo da norma, criando direito em cada caso 

concreto posto à sua disposição.  

Aí residem os questionamentos dos críticos do ativismo, que demonstram uma certa 

preocupação em haver uma regressão do Estado, deixando de ser democrático para ser ditatorial 

e arbitrário.  Neste toar, está o posicionamento de Moraes (2008, p. 407): 

 
Não existirá, pois, um Estado democrático de direito, sem que haja poderes de 

Estado e Instituições, independentes e harmônicos entre si, bem como 

previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a 

fiscalização e perpetuidade desses requisitos. Todos estes temas são de tal 

modo ligados que a derrocada de um, fatalmente, acarretará a supressão dos 

demais, com o retorno do arbítrio e da ditadura. 

 

Outro ponto de clara inquietação entre os doutrinadores está no fato dessa atividade 

atípica do Poder Judiciário, a criação do direito está embriagada de valores éticos e morais 

pessoais, virando palco de ideologias e preferências pessoais, maculando a imparcialidade que 

lhe é essencial a sua função de julgar. Assim, o debate político da questão ficará restrita ao 

âmbito do Supremo Tribunal Federal, cuja posição possui natureza irrecorrível (APPIO, 2009, 

p. 3).  Sendo do guardião da Constituição a última palavra e exercendo atividade de legislador 

positivo, criando normas de caráter abstrato, quem, então, fiscalizará sua atividade em caso de 

violação à própria Constituição, usurpando a atividade de outro poder? (FRANCO, 2009, p. 1). 

Valle (2009, p. 40), manifesta-se sobre o ativismo da seguinte forma: 

 

A tese defendida é a de que o Supremo Tribunal Federal, mediante uma 

postura ativista, vem redefinindo os limites de sua própria competência 

jurisdicional, alcançando áreas e temas que talvez não se contivessem 

no traçado original da Constituição, alterando, assim, seu próprio peso 

no concerto político da relação entre os poderes. 

 

Um das mais recentes manifestações explícitas de ativismo judicial do STF e que 

causou verdadeiras ebulições na sociedade e no ambiente doutrinário, foi o reconhecimento da 

união homoafetiva, bem como a obtenção das mesmas garantias dos heterossexuais.  Essa 

manifestação ativista adveio da ADPF n. 178, proposta pela Procuradoria Geral da República, 

mediante a representação do Grupo de Trabalho de Direitos Sexuais dos Direitos do Cidadão. 

Referida ADPF foi transformada por emenda à inicial em ADin, tendo como mérito o discurso 

do artigo 1273, da lei substantiva civil, fundamentando juridicamente o pedido com base na 

omissão legislativa do Estado perante os homossexuais e nas inúmeras decisões judiciais que 

vinham interpretando restritivamente o aludido artigo, pois para o autor da ação, a interpretação 

deveria ser ampla, em analogia com o artigo 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal, 
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alargando a proteção estatal também para aqueles que mantém união homoafetiva, ponderando 

que o texto da lei possui caráter meramente exemplificativo (STRECK, 2009). 

Diante desta realidade jurídica, Streck (2009) manifestou-se contrário à atividade 

legiferante do STF, não por questões morais ou por ser contrário ao reconhecimento dos direitos 

dos homossexuais, mas por entender que a via para tal ocorreu de forma ilegítima e arbitrária, 

pois para a modificação do texto constitucional, deveria haver o devido processo legislativo 

previsto na Constituição Federal. 55 

Para Streck (2011, p. 74-84), a efetivação da garantia e proteção desses direitos 

fundamentais dos homossexuais através da ADin significa “transformar o Tribunal em um 

órgão com poderes permanentes de alteração da Constituição”. Acrescenta que uma 

interpretação conforme à Constituição não tem por objetivo modificar o texto da norma,mas 

produzir uma norma a parte da parametricidade constitucional, afastando, assim, a aplicação da 

analogia ou outras formas de interpretação extensiva para dar sentido ao texto. E conclui seu 

pensamento sobre o tema em apreço com as seguintes palavras: 

 
quando a Constituição não diz o que gente quer, não podemos “alterá-la” ou 

“esticá-la” a partir de princípios construídos ad hoc. Não se altera a 

Constituição por intermédio de ativismos judiciais. Quem sabe deixemos isso 

ao parlamento? Ou isso, ou entreguemos tudo às demandas judiciais! Mas, 

depois, não nos queixemos do ‘excesso de judicialização’ ou de ‘ativismos’...! 

Isso, às vezes, é ‘bom’ ; e, às 

vezes, é ‘ruim’...! 

 

Expostas algumas das correntes contrárias sobre o ativismo judicial é de suma 

importância fazer breves colocações sobre o seu contraponto que é teoria da autocontentação 

do Poder Judiciário.  

Barroso (2011) apresenta a diferença metodológica entre eles, lecionando que o 

ativismo agindo de forma legítima procura retirar o máximo do potencial do texto 

Constitucional, passando a construir regras específicas de conduta quando o judiciário de 

deparar com enunciados vagos.  Por outro lado, a autocontentação contempla uma atuação 

maior dos Poderes estritamente políticos, dando deferência ao Poder Legislativo. 

Dimoulis e Lunardi (2011) explicam que a origem da postura da autocontentação ou 

minimalismo judicial advém de James Tayler, professor de direito de Harvard, voltada para a 

atuação do Poder Judiciário quando houver uma manifestação clara e inequívoca de 

inconstitucionalidade da lei pelo Poder Legislativo ao criar as regras jurídicas. 

Dentro dessa colisão de atitudes do Judiciário, uma ativa e outra passiva, é que se 

encontram os pensamentos divergentes dos Ministros Gilmar Mendes e Moreira Alves.  

Este último ministro segue a linha Kelsiana, onde a função do juiz constitucional em 

sua atuação no controle da constitucionalidade deve agir como legislador negativo, com poderes 

normativos limitados, destruindo a legislação contrária à Constituição, mas jamais criando o 

direito. Em contrapartida, Gilmar Mendes reforça a necessidade de romper esse dogma 

tradicional de aplicação do direito segundo à vontade do Legislador para passar a inovar a 

ordem jurídica para enaltecer a força normativa da Constituição (CAMPOS, 2011).  

Colocadas tais considerações sobre o ativismo judicial, deve-se, então, fazer um 

arremate final sobre as suas consequências para o princípio da separação dos poderes. 

Ignácio Otto citado por Coelho (2011) direciona-se no sentido de que a criação do 

direito pelo ativismo judicial não afronta o princípio constitucional da separação dos poderes, 

                                                           
55 Streck propõe como solução para a proteção dos direitos dos homossexuais a fundamentação no direito das 

obrigações, e não no direito de família ou sucessões, enquanto não houver uma emenda constitucional. (2011, p. 

79) 
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devendo haver a vinculação à jurisprudência para que esse princípio não fique comprometido 

pela interpretação da lei feita pelo Poder Legislativo que ele próprio edita.  

Em contrapartida, Ramos (2011) considera que uma atividade criativa da 

jurisprudência dentro de um Estado Democrático, deteriora a função jurisdicional, atingindo as 

demais funções estatais, principalmente a de legislar, violando diretamente o princípio da 

separação dos poderes. 

Nesta mesma linha está Oliveira (2009), onde que afirma que mesmo havendo 

necessidade de justiça, não pode o Judiciário ter uma conduta ativista, restringindo-se apenas 

em cumprir sua função dentro da harmonia dos poderes, de forma independente e sem exercer 

domínio sobre os demais. 

Com essas contraposições sobre ativismo judicial e separação de poderes, conclui-se 

que a corrente contrária fundamenta-se na quebra daquele princípio constitucional em 

detrimento do Estado Democrático de Direito, e a corrente que o valoriza, revela as virtudes 

consubstanciadas no saneamento dos desvios provindos da separação de poderes (BRANCO, 

2011). 

Torna-se importante consignar que se deve fazer uma leitura do ativismo judicial 

descontaminada de conceitos arraigados de invalidade deste fenômeno.  Para tanto, é crucial 

entender que existe um liame diferenciador entre o ativismo judicial e uma decisão 

materialmente incorreta, como assevera Branco (2011). 56  

Portanto, aos aplicadores do direito resta ter sabedoria, prudência e bom senso na sua 

conduta ativista, cuja atuação deve estar sempre estritamente voltada para a efetivação dos 

valores e mandamentos constitucionais, criados em atenção ao princípio da soberania popular, 

sendo este a linha limítrofe da criação do direito pelo Judiciário, na prestação jurisdicional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da evolução da sociedade, nota-se uma verdadeira preocupação entre os 

filósofos e os juristas no que pertine à proteção da pessoa humana.  Daí parte-se para a 

elaboração de uma constituição escrita e rígida como uma forma de garantia dos direitos 

fundamentais, erigindo-a como norma suprema e intocável. 

Com esse olhar para a efetivação dos desses direitos, individuais e coletivos, é que 

decorre a implantação do Estado Democrático de Direito e em seu cerne a previsão legal do 

princípio da separação dos poderes, como cláusula pétrea.  Esse sistema foi implantado com 

uma atuação harmônica e independente entres os três poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), todos com funções específicas, mas com o objetivo comum de proteger e garantir 

os direitos do homem. 

Contudo, percebe-se que com a proliferação de contextos sociais de natureza 

diversificada, o Poder Legislativo não vem cumprindo com essa função precípua. E é diante 

dessa constante conduta omissiva que o Poder Judiciário vem atuando de forma atípica, onde 

ao ser provocado para se manifestar sobre um determinado caso concreto, passa a realizar a 

criação do direito, entendida esta, por alguns, como atividade legiferante positiva. 

A questão norteia-se no fato de saber se essa conduta ativista do Judiciário esta 

amparada de legitimidade ou se há usurpação da função do Legislativo.  É nesse ponto de 

                                                           
56 Decisão materialmente incorreta ocorre quando o Poder Judiciário não respeita a margem de discricionariedade 

que o Poder Legislativo é portador quando analisa e interpretar a viabilidade ou não de regras para a proteção dos 

direitos fundamentais. O Legislador, assim, possui uma ponderação discricionária na atividade cognitiva e 

interpretativa no sentido de delinear regras de conduta dentro daqueles direitos basilares previstos na Constituição 

Federal, a qual é vedada ao Judiciário Aludida conduta de respeito ao Legislativo inserido neste contexto, 

representa a validação do princípio dos três poderes e o atendimento aos ideais de uma democracia representativa. 

(BRANCO, p..399-400) 
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embate que surgem as intermináveis e discrepantes divergências doutrinárias, dividindo a 

comunidade jurídica, em correntes defensivas do ativismo judicial, enaltecendo-o como uma 

forma efetiva de proteção dos direitos fundamentais e, em correntes que o condenam elegendo-

o como um mal que assola o Estado Democrático de Direito, fragilizando a separação dos 

poderes, criando na realidade um governo ditado por juízes, com características de verdadeira 

ditadura. 

Perceptível, porém, nos dias atuais, a atuação ativista do Supremo Tribunal Federal 

como restou evidenciado pelo reconhecimento da união homoafetiva, classe minoritária da 

sociedade que há muito tempo vinha lutando para a proteção e garantia de seus direitos sem, 

haver, contudo, qualquer preocupação do legislador em valorar esses fatos sociais e criar as 

normas inerentes para a efetivação dos seus direitos fundamentais. 

A Corte Constitucional foi inovadora, criativa, guardião da Constituição Federal ou 

ultrapassou os limites do seu poder, agindo de forma ilegítima? A resposta para tal 

questionamento, ainda em fervor, está calcada em saber se o ativismo judicial é gera bons frutos 

ou provoca mazelas ao sistema democrático.  A resposta virá com o tempo, observando-se pela 

recepção dada pela sociedade, sendo esta a verdadeira julgadora da atuação legítima dos 

Poderes do Estado. 

A única certeza que deve reinar em meio a tantas divergências, é a Supremacia da 

Constituição, Lei das leis, a qual deve ser respeitada e cumprida pelos três poderes, em respeito 

aos direitos dos cidadãos nela previstos e garantidos.  

 

SEPARATION OF POWERS AND ACTIVISM AS LEGAL RIGHT TO 

DEMOCRACY: COLLISION OR COEXISTENCE? 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze if the phenomenon of judicial activism is in harmony with the 

democratic system with a view to the enforcement of fundamental rights or if it violates the 

principle of separation of powers. In modern times, the Judiciary has had an active management 

in the eagerness of meeting the legislative omissions. However, this atypical activity of power, 

by legislating or creating law, has caused a stir in doctrine, generating points of divergence, 

where those who hold it, are based on the fact that the Supreme Court is the guardian of the 

highest law giving it legitimacy to act ultimately, on the other hand, opponents argue that 

judicial activism is a retrocess to the state, ceasing to be democratic and turning into a 

dictatoralship, with illegitimate intrusion on the competence of the legislature. 

  

Keywords: Democratic State. Fundamental Rights. Constitutional Jurisdiction. Separation of 

Powers. Judicial Activism. 
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MEDIAÇÃO E UMA RELEITURA DO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA: UMA 

SOLUÇÃO À INCONGRUÊNCIA DO NEOCONTITUCIONALISMO57  

 

 

América Cardoso B. Lima Nejaim58 

 

RESUMO 

 

A proteção e a garantia dos direitos fundamentais sempre foram os objetivos presentes no 

Estado Democrático de Direito, bem como a elevação do acesso à justiça a nível constitucional. 

A evolução dos ideais constitucionalistas levou ao aparecimento do neoconstitucionalismo, e 

junto com ele uma atuação mais ativa do Poder Judiciário para a efetivação desses direitos.  

Contudo, o neoconstitucionalismo trouxe com ele verdadeiros obstáculos para concretização da 

efetividade, visto que colocando o Judiciário, como único remédio para a solução dos conflitos, 

levou-o a sua mistificação sob o olhar da sociedade. Com isso, cresceu de forma exacerbada o 

número de ações judiciais, provocando uma prestação jurisdicional morosa, e muitas vezes, 

ineficaz, deixando os direitos fundamentais desprovidos da proteção e da garantia prometidas 

pela Constituição Federal. Diante desses efeitos colaterais trazidos pelo neoconstitucionalismo 

é que se traz à baila, o imprescindível papel da mediação, como meio de ampliar o acesso à 

justiça e atuar como verdadeiro auxílio do Poder Judiciário na busca da tão almejada 

efetividade.  

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Estado Democrático de Direito. 

Neoconstitucionalismo. Acesso à Justiça. Mediação. Efetividade. 

 

1 UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO 

CONSTITUCIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Compreendendo-se a mediação como um meio efetivo de garantia dos direitos 

fundamentais, torna-se primordialmente necessário fazer uma breve abordagem sobre o papel 

da jurisdição constitucional no contexto do Estado Democrático de Direito, para trazer uma 

melhor compreensão dos objetivos traçados no presente trabalho. 

O Estado de Direito nasceu para pôr fim ao absolutismo, com a finalidade de limitar o 

poder soberano dos monarcas, cujo movimento surgiu de forma mais marcante na Europa, 

através da Alemanha, França e Inglaterra. Pregava-se a liberdade do cidadão e o 

estabelecimento dos seus direitos mínimos denominados, posteriormente, de fundamentais sem, 

contudo, haver a intervenção estatal. Fala-se, aqui, em direitos de primeira dimensão (GEBRAN 

NETO, 2002)59 

                                                           
57 Artigo científico apresentado à disciplina Direitos Humanos, ministrada pelo Prof. Dr. Fábio Corrêa Souza de 

Oliveira 
58 Mestranda em Direito pela Universidade Estácio de Sá e Profª do Curso de Direito da Faculdade Estácio de 

Sergipe – Estácio FaSe. 
59 As manifestações sobre os direitos fundamentais advêm de épocas mais longínquas, com a Magna Carta do Rei 

João sem Terra, datada de 1215, onde os barões passaram a ser considerados homens livres, quebrando o 

absolutismo pela limitação dos poderes dos monarcas. Entretanto, os direitos humanos somente foram enunciados 

formalmente na América com a primeira Constituição escrita do mundo, em 1787, inspirada na declaração de 

direitos à liberdade, à independência e propriedade, proclamados na Virgínia, em 1776 (PIÇARRA, 1989). 
Posteriormente, veio a França com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que vivendo o 

Estado Liberal, fundamentado nos ideais de igualdade, fraternidade e liberdade, influenciou o nascimento do 

Constitucionalismo, que possui em sua essência, a existência e proteção dos direitos fundamentais. Neste 
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A sua primeira forma foi o liberal que tinha por base o princípio da legalidade, pautado 

na existência de uma constituição escrita e rígida, contendo regras de supremacia sobre as 

demais normas jurídicas, com a previsão da separação dos poderes e a declaração dos direitos 

(STRECK, 2003). Dentro dele, o Poder Judiciário era regido pelo princípio da segurança 

jurídica, onde a função era exercida de forma mecânica, baseada no silogismo, sendo resultado 

da leitura dos textos legais (PENNA, 2011). 

Com o enfraquecimento do Estado de Direito, acompanhado da crise da onipotência 

do legislador pela incapacidade de equacionar os conflitos da sociedade desigual, gerada pelo 

capitalismo exacerbado, surgiu o Estado do bem-estar social ou Welfare State (FREIRE 

JUNIOR, 2005). Sua característica estava na intervenção na vida do particular para garantir 

esses direitos fundamentais, no sentido de tomar medidas políticas para sua efetivação. Nascem, 

desse modo, os direitos de segunda geração, ao lado do constitucionalismo do séc. XX. Nesse 

momento, recai sobre o Estado a obrigação de implantar políticas públicas interventivas para 

melhorar as condições de vida da sociedade (VIDAL, 2011). 

Destarte, a atuação estatal ocorre através de ações positivas voltadas a implementar o 

princípio da igualdade e liberdade material, passando os direitos sociais a serem incorporados 

no texto constitucional, sendo garantido ao cidadão o direito à saúde, à educação, à cultura, ao 

trabalho, à moradia (PENNA, 2011). Representam, pois, fatores para a implementação da 

justiça social, em virtude da sua vinculação direta com a obrigação estatal do fomento integral 

da pessoa humana (BRAUNER, 2011). 

Esse novo Estado Democrático de Direito provindo após a Segunda Guerra Mundial 

possui suas bases na verdadeira efetivação dos direitos fundamentais e nos ideais da 

democracia, compromissado com a constituição material e cidadã, com vistas à construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, buscando erradicar a pobreza e a marginalização, e 

reduzindo as desigualdades sociais (GEBRAN NETO, 2002). Junto com ele, advêm os direitos 

de terceira dimensão, baseados no direito de solidariedade, representados pelo direito à paz, ao 

meio ambiente, à infância, ao desenvolvimento e à comunicação. 

Portanto, Bonavides citado por Vidal (2011), afirma que esse Estado realiza o 

equilíbrio entre os modelos, liberal e social, possuindo dois elementos: Direito e Poder, 

representados pelos princípios do Estado de Direito e os princípios da democracia, que quando 

da existência de conflitos entre esses princípios, busca-se a solução pelo princípio da 

proporcionalidade.60 

Em tema de direitos fundamentais, a nossa Constituição relaciona em seu corpo, os 

individuais e os coletivos, não havendo taxatividade em seu rol diante das cláusulas de recepção 

do artigo 5º, que dão permissão para que leis infraconstitucionais e tratados internacionais, em 

que o País faça parte, possam ampliar as hipóteses previstas na Lex Maior. 

Todavia, diante das atuais necessidades da sociedade, será que os cidadãos precisam 

da implantação de novos direitos fundamentais ou de efetivação dos direitos já garantidos no 

texto constitucional? E, como bem afirma Bobbio (1992, p. 24), em sua obra “A Era dos 

Direitos”, prelecionando sobre os direitos fundamentais, “o problema fundamental em relação 

aos direitos do homem, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” . 

                                                           
momento, passaram a surgir os direitos de primeira dimensão, voltados para os direitos de defesa (direitos 

individuais), os quais na época de sua implantação deveriam ser respeitados pelos Poderes Públicos (BRAUNER, 

2011). 
60 Fala-se, ainda, em direitos fundamentais de quarta e quinta dimensão, os quais se encontram ainda em construção 

doutrinária diante de teses contrárias à sua existência. Um dos maiores defensores desses direitos de quarta 

dimensão é Bonavides (2010) onde, em suas lições constitucionais, proclama como exemplos o direito à 

democracia, à informação e pluralismo, diante da globalização política na esfera da normatividade. Já direitos de 

quinta geração, segundo Marzouki citado por Sampaio Júnior (2010) estão representados pelo direito à identidade 

individual, ao patrimônio genético e à proteção contra o abuso de técnicas de clonagem. 
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Com a evolução da sociedade a função desses Poderes não suporta mais ficar apenas 

no papel de não violação dos direitos fundamentais do particular, mas de ser ter atuação 

positiva, com planos de ação para a concretização desses direitos, fornecendo meios para que o 

cidadão possa exercê-los de forma efetiva. 

É dentro desse cenário de crise da democracia, que cresce cada vez mais o papel da 

jurisdição constitucional exercida pelo Poder Judiciário, com verdadeiro enfoque para a atuação 

do Supremo Tribunal Federal (STF), na busca incessante pela garantia dos direitos 

fundamentais com a sua efetivação, principalmente protegendo os interesses e direitos de uma 

minoria abandonada pelo Legislativo e Executivo. 

Diante disto, verifica-se que a jurisdição constitucional61 se harmoniza com a 

democracia, partindo-se da ideia de supremacia da Constituição, tendo a vontade popular como 

sendo a “vontade constitucionalmente positivada”, mostrando-se compatível com o princípio 

da separação dos poderes, onde o juiz ao aplicar a lei exercer apenas cognição limitada a 

descobrir a vontade do legislador (VIDAL, 2011). 

Para Paula (2011) a jurisdição constitucional surge quando a democracia enfraquece, 

exercendo um papel central na manutenção e no desenvolvimento democrático. 

Para compreender o constitucionalismo contemporâneo, faz-se necessário 

compreender a relação existente entre Constituição e jurisdição constitucional. Streck (2004, p. 

13) afirma que o fundamento de validade do ordenamento é a Constituição, já a jurisdição 

constitucional é a condição de possibilidade de existência do Estado Democrático de Direito, 

voltado para a revalorização do Direito com função transformadora da sociedade. Acrescenta 

que o pensamento jurídico pautado na eficácia dos direitos fundamentais e na força normativa 

e dirigente da Constituição sofreu forte influência da doutrina alemã, através da atuação do 

Bundeserfassungsfericht.  Para ele (p. 110), “o Estado Democrático de Direito assenta-se em 

dois pilares: a democracia e os direitos fundamentais. Não há democracia sem o respeito e a 

realização dos direitos fundamentais-sociais, e não há direitos fundamentais-sociais- no sentido 

que lhe é dado pela tradição- sem democracia.” 

Portanto, não se pode perder de vista que a função da jurisdição constitucional é a de 

manter o Estado Democrático de Direito, tendo um papel crucial no controle de 

constitucionalidade da lei 62e no processo legislativo, garantindo as condições processuais ao 

exercício da autonomia pública.   

 

2 O PERFIL DO NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

Urge expor em linhas percucientes o surgimento do fenômeno neoconstitucionalista, 

como ele foi recepcionado no ordenamento jurídico brasileiro e quais as suas consequências. 

Como dito em linhas anteriores, o Estado passou por diversas mudanças, saindo do 

Estado absolutista chegando até o Estado Democrático de Direito.  Acompanhando esta 

transformação, está também a mutação do pensamento positivista para o pós-positivista, voltada 

                                                           
61 “A Jurisdição Constitucional é tomada, assim, no sentido de atividade jurisdicional que tem por objetivo 

verificar a concordância das normas de hierarquia inferior, leis e atos administrativos com a Constituição, desde 

que violaram as formas impostas pelo texto constitucional ou estão em contradição com o preceito da Constituição, 

pelo que os órgãos competentes dêem declarar sua inconstitucionalidade e conseqüente 

inaplicabilidade”(BARACHO, citado por JAYME, 2000. P 93) 
62 O controle de inconstitucionalidade de lei foi impulsionado pelo famoso caso Marbury versus Madison, em 

1803, onde a Corte Americana realiza o primeiro controle difuso sobre os atos normativos emanados de outros 

órgãos políticos.(VIDAL, 2011) 
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para a análise da teoria do direito e do direito constitucional, saindo do constitucionalismo 

clássico63. para o neoconstitucionalismo.64 

Barroso (2006) aponta três formas de analisar o marco do surgimento desse novo 

constitucionalismo; sendo o histórico, a formação do Estado Constitucional de Direito 

consolidado no final do sec. XX; o filosófico, com o pós-positivismo trazendo consigo o foco 

nos direitos fundamentais e da reaproximação do Direito e a Ética e; por fim, o teórico, com a 

concessão de força normativa da Constituição, expandindo a jurisdição constitucional e um 

novo método de interpretação constitucional, voltada para a valoração da norma, cujo exercício 

hermenêutico passou a ser realizado pelos juízes e tribunais, tendo o STF no ponto final da 

interpretação da lei. 

Portando, pode-se afirmar que o nascimento do Constitucionalismo Contemporâneo 

está no Pós Segunda-Guerra Mundial, fundamentado na falência do modelo positivista do 

normativismo Kelsiano, que tinha a lei como a fonte suprema do Direito, onde as constituições 

não possuíam qualquer força normativa, tendo o intérprete conduta objetivista, ou seja, a lei 

estava sempre acima do intérprete, diversamente da conduta subjetivista, tida pelos pós-

positivistas, ficando o intérprete (sujeito) sobreposto à norma (objeto). 

Streck (2006) afirma que o novo Constitucionalismo exige uma nova teoria das fontes, 

com a substituição da regra pelo princípio e o “velho modus interpretativo subsuntivo-dedutivo 

– fundado na relação epistemológica sujeito-objeto – vem a dar lugar ao giro lingüístico-

ontológico, fundado na intersubjetividade”. 

Na realidade, houve a necessidade de mudança na teoria constitucional, na forma de 

pensar o direito, pois o sistema positivista mostrava-se insuficiente para a solução dos casos 

difíceis, fazendo nascer uma nova metodologia interpretativa além da simples subsunção do 

fato à norma, pautada esta no agir do juiz, dentro da sistemática positivista, tendo uma conduta 

discricionária ao aplicar a lei em casos concretos, extraindo-se diversas interpretações, julgando 

da forma que mais lhe parecia conveniente.  

Pires (2011) pondera que a teoria positivista fundamenta-se na formalidade da norma 

e a validade do direito estaria distante da análise de valores, separando-se nitidamente o direito 

da moral. O que não acontece no neoconstitucionalismo, pois o juiz ao aplicar o caso concreto, 

realiza a valoração da norma, observando os preceitos da moral, demonstrando sempre a sua 

argumentação e fundamentação para a solução do conflito social, baseado nos princípios, na 

ponderação e na argumentação jurídica, até chegar numa decisão justa, unificada e adequada à 

demanda judicial. 

Aliás, é importante ressaltar, nas palavras de Streck (2010, p. 212) que uma das 

características do neoconsticucionalismo está no pós-positivismo, sendo considerado como 

paradigma do direito “se for compreendido como superador do positivismo ou dos diversos 

positivismos”. E, continua, afirmando que “pós positivismo não é uma continuidade do 

positivismo, assim como o neoconstitucionalismo não pode ser uma continuidade do 

constitucionalismo liberal”.  

Sarmento (2011), afirma que as diretrizes do neoconstitucionalismo estão embasadas 

nos ensinamentos de juristas heterogêneos como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Peter 

Harbele, Gustavo Zagrabelsky, Luigi Ferrajori e Carlos Santiago Nino, sem que estes se 

definissem como neoconstitucionalistas. Tais juristas possuíam pensamento com bases pós-

                                                           
63 MIRANDA, Jorge (1997) afirma que o constitucionalismo clássico surge durante a revolução Francesa, com 

vistas à garantia dos direitos fundamentais, a soberania nacional e a separação dos poderes, na busca da limitação 

do poder estatal, tendo as normas constitucionais natureza individualista, como ocorria como os direitos civis e 

políticos. 
64 Neste diapasão, teve-se como destaque a atribuição da Constituição como status de norma jurídica, deixando de 

ser um documento meramente procedimental de normas políticas. (BARROSO, 2007) 
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positivistas, relativizando a separação entre o Direito e a Moral, adotando critérios materiais de 

validade da norma.  

A passagem da teoria positivista para pós-positivista foi detectada primeiramente na 

Europa, onde a visão da importância da Constituição buscou aproximação do modelo norte-

americano, tendo-a como autêntica norma jurídica limitativa do Poder Legislativo, 

diferenciando-se, porém, no fato de que as constituições européias estão impregnadas de 

normas de conteúdo axiológicos abarcando diversos temas com conteúdos de direitos 

fundamentais. (SARMENTO, 2011) 

O neoconstitucionalismo, com fundamento filosófico no pós-positivismo, veio para 

substituir o velho constitucionalismo, que cultuava a lei e violava flagrantemente os direitos 

fundamentais.  Junto com esse novo movimento, foram criadas constituições com natureza mais 

social e democrática, pela ampliação do rol direitos fundamentais, diante da importância dada 

à dignidade humana, com normas de eficácia imediata e valorização dos princípios, que 

passaram a ser positivados. 

A crise existencial do positivismo gerou o anseio por um paradigma para representar 

o Estado Democrático de Direito, baseado em um novo constitucionalismo. Porém, Streck 

(2008, p. 283) afirma que existem barreiras para a implementação para esse novo paradigma, 

apontando os seguintes fatores:  

 
[...] as fontes sociais (característica superada pelo constitucionalismo 

compromissório e dirigente), separação entre direito e moral, assumindo 

especial relevância, neste aspecto, os princípios como introdução ao mundo 

prático no direito) e a discricionariedade (superada por uma hermenêutica não 

relativista, para além das posturas analítico-metódicas que sustentam as 

diversas posturas ainda arraigadas ao esquema sujeito-objeto, cerne de 

qualquer positivismo que ainda resiste ao novo constitucionalismo). 

 

No Brasil, o neoconstitucionalismo manifestou-se após a promulgação da Constituição 

de 1988, inobstante a existência pretérita do controle de constitucionalidade, pois até esse 

momento, ela não era tida como uma autêntica norma jurídica, sendo a lei considerada acima 

desta, ficando o poder judiciário equidistante do desempenho de uma função política, 

inexistindo efetivamente proteção aos direitos fundamentais. Foi com a redemocratização do 

direito no país que os ditos direitos foram previstos em várias dimensões e com normas de 

aplicação imediata (SARMENTO, 2011). 

Apresentar um conceito uníssono do neoconstitucionalismo é uma tarefa impossível, 

pois várias foram as criações dos juristas e filósofos no afã de defini-lo. O primórdio da 

definição desse termo está nas lições do mexicano Miguel Carbonell, citado por Sarmento 

(2011, p.76), onde para ele, “o neoconstitucionalismo está representado em três pontos de 

análise que se complementam, ou seja: a substantividade dos textos constitucionais com a 

incorporação dos direitos fundamentais em seu corpo; a utilização dos princípios 

constitucionais, da ponderação e de métodos interpretativos mais flexíveis e; por fim, a 

construção teórica de ideias de autores voltadas para a compreensão dos novos modelos 

constitucionais”. 

Para Barroso (2007, p. 27), representa o “conjunto amplo de transformações no Estado 

e no direito constitucional”.  Já Moreira (2009, p.219-220), compreende-o como “paradigma 

que revisa a teoria da norma, a teoria da interpretação, a teoria das fontes, suplantando o 

positivismo, para, percorrendo as transformações teóricas e práticas nos diversos campos 

jurídicos integrá-las sob uma base transformadora.” 

Cunha Junior (2009) preleciona que o neoconstitucionalismo consiste num 

instrumento para afastar o Estado Legislativo de Direito e dar força ao Estado Constitucional 
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de Direito, passando a Constituição a ter aspecto não apenas formal, mas também material em 

consonância com os princípios e regras constitucionais. 

Como características essenciais, Barroso (2009) aponta a expansão da jurisdição 

constitucional pela criação dos tribunais constitucionais e o desenvolvimento de novo método 

interpretativo baseado nos princípios.  

No que pertine à valorização dada aos princípios como fonte direta do direito, faz-se 

mister consignar que antes do neoconstitucionalismo se inserir no ordenamento jurídico 

brasileiro, eles já possuíam uma carga de juridicidade, considerado como mera fonte 

subsidiária.  O que foi modificado foi sua característica como fonte normativa e com 

supremacia no âmbito jurídico já que foram inseridos no texto constitucional, distinguindo-se 

de regras, onde ambos são espécies do gênero norma.  

Oportuno aqui citar o ensinamento de Streck (2006, p. 272), apontando que não há 

separação entre regra e princípio, mas pontos de divergência, que os fazem coexistir já que a 

regra a ser interpretada é necessária à existência do princípio que a instituiu. Assim, leciona que  

 
Hermeneuticamente, pela impossibilidade de cindir interpretação e aplicação 

e pela antecipação de sentido que sempre é condição de possibilidade para que 

se compreenda, torna-se impossível “isolar” a regra do princípio, isto é, é 

impossível interpretar uma regra sem levar em conta o seu princípio instituído. 

Isto porque a regra não está despojada do princípio. Ela encobre o princípio 

pela propositura de uma explicação dedutiva. Esse encobrimento ocorre em 

dois níveis: em um nível, ele se dá pela explicação causal; noutro, pela má 

compreensão de princípio, isto é, compreende- se mal o princípio porque se 

acredita que o princípio também se dá pela relação explicativa, quando ali já 

se deu, pela pré-compreensão, o processo compreensivo. 

 

Portanto, a diferença entre regra e princípio é um dos pontos centras do pós-

positivismo. 

Duarte (2006) manifesta-se sobre o neoconstitucionalismo apontando pontos 

característicos para a identificação desse sistema como paradigma de um constitucionalismo 

contemporâneo, relacionando-as da seguinte forma: 

- pragmatismo, ou seja, o direito voltado para a prática; 

- metodologia sincrética na justificativa das decisões, fundido em método analítico e 

hermenêutico; 

- principialismo, com a inserção dos princípios no sistema interpretativo constitucional, 

apontando as diferenças eles e as regras; 

- estatalismo garantista, pautado na função do Estado em garantir e proteger os direitos 

fundamentais, legitimando as decisões judiciais; 

- judicialismo ético, representado pelo uso de preceitos morais pelos juízes em suas decisões; 

- interpretativismo moral-constitucional, trazido pelo pós-positivismo, devendo o julgador fazer 

uma leitura axiológica e moral da Constituição, sem qualquer ato discricionário; 

- juízo de ponderação para a solução dos casos difíceis 

Inobstante o conteúdo democrático presente no neoconstitucionalismo e proteção 

efetiva dos direitos fundamentais, os críticos desse pensamento jurídico apontam alguns pontos 

negativos e mazelas trazidas para o ordenamento jurídico. 

Esse paradigma é visto por alguns como antidemocrático, por proporcionar um 

“governo de juízes”, por ferir a teoria da separação de poderes. 

Há uma verdadeira preocupação com a atuação judicial na solução dos litígios, pois o 

neoconstitucionalismo veio a dar uma atuação mais efetiva ao juiz constitucional com a 

interpretação constitucional, porém tem sido praxe tal atuação pelo juiz ordinário, além de que 
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a falta de controle de constitucionalidade dos atos judiciais proporciona verdadeira insegurança 

jurídica. (POZZOLO, 2006) 

Há também uma preocupação na subjetividade dos juízes na aplicação e interpretação 

da norma ao utilizar os princípios morais. Deve-se, desse modo, serem utilizados os princípios 

constitucionais para a transformação social e alcançar o ideal de justiça e não para atender 

interesses próprios e escusos dos magistrados. 

Dentro da nova teoria do Direito, Streck (2009) afirma que a conduta positivista ainda 

se encontra arraigada no ordenamento jurídico através das constantes e inúmeras interposições 

dos embargos de declaração, que clamam a justificação da decisão, que se encontra apenas 

fundamentada e não justificada pelo magistrado, configurando verdadeiro ato discricionário e 

arbitrário.  

Portanto, para se ultrapassar o modo positivista e atingir o ideal de democracia, torna-

se necessário além de fundamentar, justificar as decisões judiciais, como pressuposto de 

legitimação, ou seja, em atendimento ao que está previsto no artigo 93, IX, da CF, deve haver 

“fundamentação da fundamentação”. (STRECK, 2009, p. 96-97). 

Ainda dentro das objeções ao neoconstitucionalismo, Sarmento (2011), aponta três 

pontos negativos para o ordenamento jurídico: a judiciocracia, o “oba-oba” constitucional e a 

panconstitucionalização. 

No que se refere à judiciocracia, tem-se que deve haver uma dosagem entre o limite 

da atuação do Legislativo em nome da defesa dos interesses da maioria; e do Judiciário, quando 

cria o direito na proteção dos interesses da minoria, não abarcada pelo sistema político de 

representatividade do povo, através da eleição.  É o que ocorre com o afastamento da auto-

contentação do Judiciário, para atuar de forma ativista na criação do direito, com vistas à tutela 

dos direitos fundamentais e garantia da democracia. 

Preleciona Sarmento (2011, p. 98):  

 
[...] o neoconstitucionalismo tem pecado por excesso, depositando no 

Judiciário, expectativas que ele nem sempre terá como atender de forma 

satisfatória. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a disseminação de um 

discurso perigoso, de que voto e política não são tão importantes, pois 

relevante mesmo é a interpretação dos princípios constitucionais realizada 

pelo STF.  Daí a dizer que o povo não sabe votar é um pulo, e a ditadura de 

toga pode não ser muito melhor do que a ditadura da farda[...] 

 

Outro ponto de ataque à atuação neoconstitucionalista está nas condutas equivocadas 

dos juízes com a abertura da aplicação dos princípios morais embutidos na Constituição em 

suas decisões, deixando muitas vezes de fundamentar corretamente, utilizando argumentações 

vagas, acobertadas pelo princípio da dignidade humana e da razoabilidade, (SARMENTO, 

2011), para justificar decisões, inclusive, contra legem.  

Neste ínterim, Streck (2010), pondera a constante ameaça que o Estado Democrático 

de Direito vem passando, pelo risco de perder a sua autonomia e por se fragilizar diante da 

discricionariedade e arbitrariedade das decisões judiciais, tomadas com base da principiologia 

gerada pelo neoconstitucionalismo. Nisto, afirma que “... é possível dizer que o velho 

discricionarismo positivista, quanto o pragmatismo fundado no declínio do direito, têm algo 

em comum: o déficit democrático.” 

E, por último, está o risco da panconstitucionalização, onde o ideal de 

constitucionalização do Direito pode gerar uma imposição anti-democrática do comportamento 

dos particulares, engessando o seu modo de vida, em nome dos princípios que protegem a 

coletividade como a solidariedade social e a isonomia. (SARMENTO, 2011) 

O neoconstitucionalismo, ao aproximar o Direito da Moral, provocou, como dito em 

linhas atrás, uma atitude mais ativa do Poder Judiciário em questões postas com carga de análise 
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excepcional e com caráter moral, diversamente do que ocorria com as demandas tradicionais 

que era trazidas para a análise do STF.   Essa atuação proativa do Judiciário intervém de forma 

direta no exercício do Poder Legislativo e do Poder Executiva.  Tal conduta do Judiciário passa, 

então, a ser chamada de ativismo judicial. 

Mais ao mesmo tempo em que essa atuação mais ativa do Poder Judiciário veio 

garantir maior proteção aos direitos fundamentais, trouxe consigo obstáculos para a ampliação 

do acesso à justiça, diante da reverência excessiva que lhe foi dada, “causando o 

enfraquecimento dos meios capazes de proteger e efetivar os direitos constitucionais, como, por 

exemplo, a disputa de direitos através da mobilização social” (MAYER, 2011).  

ALARCON (2005) afirma que a idealização da justiça na pessoa do juiz e sua postura 

paternalista perante a sociedade carente de proteção jurídica, provocou uma dependência 

exacerbada desta em função do Poder Judiciário, mobilizando a sua estrutura diante do grande 

número de demandas e, como consequência, a demora na prestação jurisdicional, gerando uma 

prestação jurisdicional flagrantemente ineficaz, fazendo com que dos direitos fundamentais 

fiquem desprovidos de efetividade.  Configurar-se aí, a contradição presente no 

neoconstitucionalismo, ou seja, prega a proteção dos direitos fundamentais, mas em 

contrapartida obstaculariza a sua efetividade. 

Destarte, para se buscar o equilíbrio entre esses pontos de contradição é que se faz 

mister a implantação na sociedade, cada vez mais da utilização da cultura de outros meios 

alternativos de solução de conflitos, garantindo a ampliação do acesso à justiça e, por 

conseguinte, a plena efetivação dos direitos fundamentais, seja porque permitirá ao Judiciário 

uma prestação jurisdicional mais consciente e célere, seja porque se alcançará por aqueles 

meios, uma solução mais humanizada dos conflitos sociais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E AS 

SOLUÇÕES PARA OS OBSTÁCULOS PARA A SUA EFETIVAÇÃO  

 

O direito ao amplo acesso à justiça é garantido constitucionalmente no artigo 5º., 

XXXV, onde prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito”. Porém, esse direito foi primeiramente legalizado na Constituição Federal de 1946, 

onde apenas protegia a efetiva lesão ao direito individual e não a simples ameaça. (AMARAL, 

2009). Assim, a Constituição de 1988, além de englobar a ameaça à lesão, também passou a 

proteger o cidadão de qualquer lesão ao direito coletivo e ao direito difuso65, fruto de uma 

sociedade contemporânea, pautada na relação de consumo. 

Porém, a compreensão do princípio ao acesso à justiça não deve ser restrita ao texto 

literal da lei, no sentido de se dar oportunidade a todos de buscar o Poder Judiciário para solução 

dos conflitos. Ele possui um objetivo muito mais amplo que se volta para a garantia de um 

acesso JUSTO E EFETIVO.  

Mas para se chegar a esta conclusão, foi necessário analisar a evolução do seu conceito 

do tempo. No início do Estado liberal, o acesso à justiça era tido como uma garantia formal do 

indivíduo de ajuizar ou contestar a ação (igualdade formal), não visualizando a desigualdade 

provocada pela diferença de condições econômicas entre as partes do conflito. Já no Estado do 

Bem-Estar Social do sec. XX passou a ser visto como direito efetivo, voltado a garantir uma 

igualdade material das partes, com a intervenção do Estado para garantir os direitos sociais, 

para estender o acesso à justiça ao maior número possível de pessoas. (AMARAL, 2009) 

                                                           
65 Nos interesses coletivos há um vínculo jurídico básico, uma geral affectio societatis que une todos os indivíduos, 

como as relações de parentesco no grupo familiar, o título de acionista na sociedade anônima e os interesses difusos 

não qualquer vínculo entre os titulares dos interesses, que se identificam por uma situação de fato. (BASTOS, 

1989, P. 180)  
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Neste sentido, Tartuce (2008) expõe o pensamento de Pedroso66, onde afirma que “o 

cerne do acesso à Justiça não é possibilitar que todos possam ir à corte, mas sim, que a justiça 

posse ser realizada no contexto em que se inserem as partes, com a salvaguarda da 

imparcialidade de decisão e de igualdade efetiva das partes. 

Carneiro (2000) destaca como princípios informadores do aceso à justiça a 

acessibilidade, a operosidade, utilidade e proporcionalidade. Cappelletti e Garth (1988), por sua 

vez, afirmam que o acesso à justiça determina duas finalidades básicas do sistema jurídico que 

é de proporcionar acesso igualitário a todos, bem como produzir resultados individuais e sociais 

justos.  

Porém, qual o significado de justiça para o Direito? A resposta está na afirmativa de 

Otto Bachof, citado por Tartuce (2008), que expõe como “pressuposto da ideia de justiça a 

existência de um consenso social acerca das ideias fundamentais da justiça, apontando como 

postulados, o respeito e a proteção da vida humana e da dignidade da pessoa humana; a 

proibição da degradação do homem em objeto; o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade; a exigência da igualdade de tratamento e a proibição do arbítrio.” 

O significado de efetividade do acesso à justiça está representado pela completa 

“igualdade de armas”, igualdade está utópica, pois as diferenças entre as classes sociais não têm 

como ser erradicadas por completo.  Daí surgem os obstáculos ao efetivo acesso à justiça, 

apontados por Cappelletti e Garth (1988), representados pelo elevado valor das custas judiciais, 

a desigualdade entre as possibilidades financeiras e capacidade jurídica das partes, bem como 

os problemas especiais dos interesses difusos.  Como soluções para esses obstáculos, tais 

juristas elaboraram a superação através das “ondas renovatórias de universalização do acesso à 

justiça”.  

Tem-se como primeira onda renovatória a assistência judiciária para os carentes 

economicamente, através dos serviços judiciais gratuitos aos pobres.  A segunda onda está na 

representação dos interesses difusos, o que causou uma verdadeira revolução no processo civil 

já que as normas existentes não eram adequadas para a proteção desses direitos.  Por fim, a 

terceira que consiste no novo enfoque dado ao acesso à justiça com a inclusão de advocacia 

judicial ou extrajudicial e a atenção ao conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 

procedimentos utilizados para processar e prevenir disputas nas sociedades modernas.  

Nesta última fase, as propostas estão concentradas na necessidade de criar vários e 

novos meios de solução de conflitos, dentre eles a mediação, como método de interferência 

apaziguadora para preservar os relacionamentos.  

Bueno (2006, p.448) ao comentar sobre as ondas renovatórias propostas por 

Cappelletti e Garth afirma que: 

 
não sucedem, diferentemente do que se dá com as ondas do mar umas às 

outras. Elas não vão sozinhas ter com a areia da praia e lá desaparecer. Elas 

convivem umas com as outras, avançam e se desenvolvem sempre juntas em 

direção a uma praia.  Elas coexistem e interagem. E não há nada de errado, 

partindo do raciocínio do saudoso processualista, em que novas “ondas de 

acesso à justiça possa ser identificada e sistematizadas para melhor atender às 

novas necessidades da sociedade. 

 

É a partir dessa terceira onda que os meios alternativos de conflitos surgem para gerar 

maior efetividade ao acesso à justiça. Mas, como afirma Tartuce (2008), a “busca de soluções 

há de ser multifacetada”, enfrentando-se todos os problemas de forma simultânea na busca do 

                                                           
66 PEDROSO, João; TRINCÃO, Catarina; DIAS, Joao Paulo.  E a justiça aqui tão perto?  - as transformações no 

acesso ao direito e à justiça. Disponível  em: <http://www.oa.pt/Uploads/%7B3CF0C3FA-D7EF-4CDE-B784-

C2CACEE5DB84%7D.doc>. 

http://www.oa.pt/Uploads/%7B3CF0C3FA-D7EF-4CDE-B784-C2CACEE5DB84%7D.doc
http://www.oa.pt/Uploads/%7B3CF0C3FA-D7EF-4CDE-B784-C2CACEE5DB84%7D.doc
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aperfeiçoamento do acesso à justiça aos necessitados, por meio do aprimoramento das regras 

processuais, na administração da justiça e dos mecanismos alternativos para a solução dos 

conflitos com a utilização das técnicas diferenciadas. 

Assim, Cappelletti cria a noção de justiça consensual ou conciliatória, dando um 

enfoque diferenciado ao acesso à justiça, mais apto para assegurá-lo, em contrapartida da justiça 

contenciosa. 

Dentro do modelo de justiça consensual, a solução dos conflitos está centrada na ideia 

da justiça coexistencial, através de adoção de vias conciliatórias, onde as partes atuam de forma 

ativa.  Já no modelo tradicional de jurisdição contenciosa, há um verdadeiro conflito de 

interesses opostos, onde um terceiro atua para declarar a quem pertence o direito, impondo a 

sua decisão, havendo de um lado um vencedor, e de outro lado, um vencido.  Neste caso, tem-

se que o objetivo imediato do processo é realizar a vontade da lei e não solucionar o conflito 

entre as partes.(CHIOVENDA, 1943)  

Assim, nascem pontos divergentes entre a modalidade de composição contenciosa e a 

composição não-contenciosa.  Na primeira, há o processo judicial ou a arbitragem, com a 

interferência de um terceiro para a solução da lide, onde se impõe a sua vontade para as partes 

do litígio, cujo resultado não satisfaz plenamente e pode até nem resolver o conflito.  Já na 

segunda, o que ocorre é a mediação, a negociação e a conciliação, onde as partes se cooperam 

e decidem a melhor solução do conflito através de um acordo. (Tartuce, 2008). 

Vê-se, então, que as técnicas utilizadas na composição consensual, trazem uma maior 

efetividade ao acesso à justiça, adequando-o a sua realidade na sociedade moderna, que almeja 

por soluções dos conflitos sociais, mais CÉLERES, EFICAZES E JUSTAS.  

 

4 A MEDIAÇÃO E A RELEITURA DO ACESSO COMO REMÉDIO PARA EFEITOS 

COLATERAIS DO NEOCONSTITUCIONALISMO NA BUSCA DA EFETIVIDADE 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Expostas as breves considerações sobre o princípio do acesso à justiça e o 

neoconstitucionalismo, parte-se, então, para a análise do instituto da mediação, abordando seu 

conceito, suas características, seus princípios, suas finalidades, suas modalidades e sua 

normatividade, fazendo-se uma análise da sua sistematização e aplicação para a efetivação dos 

direitos fundamentais, que de certo modo, encontra-se obstacularizada pelos ideais do 

Neoconstituiconalismo.  

Inúmeros são os conceitos que se encontram estampados no campo jurídico 

doutrinário, brasileiro e estrangeiro, por isso, não há como esgotá-los, mas ater-se a alguns 

posicionamentos. 

Mediação pode ser entendida de várias formas, como técnica onde as partes do conflito 

buscam chegar num acordo através do auxílio de um mediador, considerado um terceiro 

imparcial, sem poder de decisão; ou pode ser vista como um processo de negociação auxiliado 

por terceiro, a ser escolhido de comum acordo pelas partes, para se chegar a solução do conflito. 

(COLAIÁCOVO, 1999) 

Também pode ser analisada como uma interferência na negociação onde uma terceira 

pessoa terá um poder limitado e não coercitivo para ajudar as partes envolvidas no conflito na 

busca de uma solução. (MOORE, 1998) 

Há quem afirme que a mediação se constitui numa solução de conflito de natureza 

contratual em que duas ou mais vontades convergem para um fim em comum, criando ou 

extinguindo direitos. (BRAGA NETO, 1999). Para a realização desta negociação, todavia, faz-

se imprescindível o conhecimento e aplicação de técnicas específicas. 

Serpa (1999, p.90) define a mediação como sendo um “processo informal, voluntário, 

onde um terceiro interventor, neutro, assiste aos disputantes na resolução de suas questões”, 
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para ajudar na comunicação entre eles, servindo como neutralizador das emoções, apresentando 

opções de acordos. (PINHO, 2008) 

E, como arremate final da conceituação, está a posição de BARCELLAR (2000, p. 

147), afirmando que a mediação consiste numa “técnica lato sensu que se destina a aproximar 

pessoas interessadas na resolução de um conflito a induzi-las a encontrar , por meio de uma 

conversa, soluções criativas, com ganhos mútuos e que preservem o relacionamento entre elas.” 

Apesar da variedade de definições, verifica-se que na mediação sempre existirá a 

figura de um terceiro, que atuará de forma neutra, auxiliando as partes a chegarem à solução do 

conflito de forma consensual. 

A mediação tem como características principais a voluntariedade (indicação e escolha 

do mediador pelas partes), a confidencialidade (segredo profissional sobre as informações 

prestadas ao mediador), a flexibilidade (liberdade do mediador de fixar as regras do processo) 

e a participação ativa (capacidade das partes de realizar um acordo sem transferir para o 

mediador a tomada das decisões. (COLAIÁCOVO, 1999). 

Dentre os princípios informadores da mediação tem-se a dignidade humana, a 

liberdade e poder de decisão das partes (princípio da liberdade ou da autodeterminação), a 

informalidade, a participação de terceiro imparcial (mediador)67, e a não competitividade. E, 

como finalidades, destacam-se: o restabelecimento da comunicação entre as partes, a 

preservação do relacionamento entre as partes, a prevenção dos conflitos, a inclusão social, e a 

pacificação social (TARTUCE, 2008). 

Torna-se imprescindível expor que a mediação não se confunde com a conciliação e a 

arbitragem.  São institutos diversos com pontos divergentes.  A mediação pode ser exercida 

antes mesmo da existência de um conflito, tendo finalidade preventiva, sendo um constante 

“trabalho de regulação das relações entre uns e outros” ou para reparar laços que sofreram 

danos, ou para reparar desavenças. (SIX, 2001, p.258). 

A conciliação tem como foco o acordo entre as partes mediante concessões mútuas e 

na mediação, o acordo “é mera conseqüência, pois visa possibilitar o diálogo entre as partes 

para que encontrem soluções próprias para seus conflitos. Já a arbitragem, a diferença está que 

o árbitro tem poder de decisão sobre as partes, diversamente do que ocorre com o mediador, 

que tem função apenas de auxiliar das partes, sem qualquer poder decisório. (AMARAL, 2009, 

p. 96). 

No que pertine à figura do mediador, este deve estar sempre atendo a restabelecer a 

comunicação entre as partes quando houver obstáculos à efetivação da solução do conflito.   

Para Targa (2004), o mediador é: 

 “aquele que facilita o processo de entendimento, controlando a conversa e auxiliando 

as partes a vislumbrar pontos de inserção em seus interesses, que podem ser importantes para a 

elaboração de um acordo e, principalmente, para a efetivação de um acordo e, principalmente, 

para a efetivação de um futuro relacionamento, mais agradável.” 

Mas será que o mediador precisa ser um operador do direito? Na realidade, o mediador 

deve ser uma pessoa neutra diante dos conflitos das partes, sem deixar prevalecer a função que 

ele exerce fora da mediação.  Deve estar sempre preparado para auxiliar as partes a encontrarem 

uma solução viável. 

O procedimento da mediação divide-se em duas fases: a pré-mediação com o 

encaminhamento dos interessados ao mediador, realizando uma entrevista com as partes para 

realizar o diagnóstico da situação e a contratação dos serviços; e a fase da própria mediação, 

onde ocorrerá a formalização do acordo. (TARTUCE, 2008) 

                                                           
67 No nosso sistema processual existe a figura do amicus curiae, sendo um colaborador informal da Corte, nos 

termos da Lei 9.868/99, artigo 7o., parágrafo 2º.  
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Quanto às espécies de mediação, destacam-se duas: a institucional, criada pelos órgãos 

governamentais e; a cidadã ou comunitária, criada pelos grupos sociais, cujos mediadores são 

pessoas escolhidas entre os membros da sociedade. (SIX, 2001).  

Feitas as explanações gerais sobre a mediação, passa-se, então, para a análise das 

benesses trazidas através de sua utilização no direito brasileiro. 

Em princípio, deve-se observar que o dirigismo da Constituição está voltado a 

coordenar as ações estatais nos âmbitos jurídico, social, cultural e econômico, traçando um 

modelo de Estado prestacional, no qual sejam assegurados e implementados os direitos 

fundamentais (OLIVEIRA, 2010, p. 14). E, dentro dessa implementação, destacam-se os meios 

alternativos de solução dos conflitos, entre eles, a mediação. É de bom alvitre recordar sempre 

que a constituição dirigente faz com que o Lei Maior deixe de ser um simples instrumento de 

garantia dos direitos, para atuar de forma mais contundente na sua concretização. 

Entrementes, percebe-se que no cenário jurisdicional brasileiro, evidencia-se o número 

crescente de conflitos sociais e com eles a excessiva quantidade de ações judiciais, superlotando 

em escala geométrica, o Judiciário, provocando, dessa forma, uma morosidade nas soluções 

dos conflitos e, consequentemente, uma prestação jurisdicional desprovida de efetividade, pela 

inexistente celeridade processual.  

Essa problemática da atuação do Poder Judiciário vem causando uma verdadeira 

insatisfação da sociedade, o que faz emergir cada vez mais a necessidade da implantação de 

meios alternativos de solução de conflitos, os quais, adequam-se ao verdadeiro sentido do ideal 

de justiça, ou seja, soluções imbuídas do espírito de humanidade, isonomia e concreta 

efetividade do direito material, proveniente da plena satisfação na resolução dos conflitos. 

Deve-se também levar em consideração que a praxis da sociedade é do apego extremo 

ao legalismo, acreditando que somente a solução do conflito somente é validada se estiver 

fundamentada na legalidade e se for ofertada pelo Poder Judiciário. Tal fato, portanto, impede 

a credibilidade e eficácia dos outros meios de solução do conflito. 

Destarte, a implantação da cultura da utilização desses meios alternativos de solução 

de conflitos leva à ampliação do acesso à justiça, garantindo o pleno exercício desse direito 

fundamental e dos demais dele decorrentes, em respeito ao princípio constitucional da máxima 

efetividade dos direitos fundamentais, instituído pelas reformas processuais, com destaque para 

a Emenda Constitucional n. 45/2004. 

.Dentro do panorama normativo brasileiro, a mediação está prevista em leis esparsas, 

principalmente dentro da seara trabalhista, onde se destaca a Lei 7.783/89, art. 3º. (direito de 

greve), Lei 9.870/99, Lei 9.958/2000 (instituição de comissões de conciliação prévia) Lei 

10.101/2000, art. 4º., Lei 10.192/2001, art. 11, (negociações prévias antes do ajuizamento da 

ação de dissídio coletivo).Já dentro dos conflitos civis, a previsão legal da mediação está no 

Projeto de Lei 94/2002. 

É de suma importância ressaltar que os meios alternativos de solução de conflitos não 

podem ser vistos como a “tábua de salvação” para remediar os problemas existentes da labuta 

do Poder Judiciário, mas como um meio de alavancar ampliação do acesso à Justiça, devendo 

o Estado realizar uma política de conscientização da sua utilização junto à sociedade. 

Pinho (2008) pondera a importância da mudança da mentalidade dos operadores de 

direito quanto a cultura da pacificação social, iniciando essa tarefa por meio do ensino jurídico, 

com a implantação de discussões e fomento de disciplinas nos cursos de Direito e 

implementação da prática nos Núcleos de Prática Jurídica.  Com essa política de 

conscientização, o ajuizamento de uma ação passaria a ser a última forma na solução d conflito. 

Com isso, a necessária tentativa inicial de mediação passaria a ser considerado um pressuposto 

processual de interesse de agir, devendo as partes comprová-la nos autos. Dentro dessa tese, 

fica nítido o caráter preventivo das vias alternativas de resolução de conflitos.  
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Espera-se que com a normatização mais precisa da mediação dentro do Código de 

Processo Civil traga para a sociedade uma maior segurança na sua credibilidade, criando-se 

uma cultura à sua utilização, como um meio plenamente eficaz para a concretização dos direitos 

fundamentais. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Dentro da evolução da sociedade, nota-se uma verdadeira preocupação entre os 

filósofos e os juristas no que pertine à proteção da pessoa humana.  Daí parte-se para a 

elaboração de uma constituição escrita e rígida como uma forma de garantia dos direitos 

fundamentais, erigindo-a como norma suprema e intocável. 

Com esse olhar para a efetivação dos desses direitos, individuais e coletivos, é que 

decorre a implantação do Estado Democrático de Direito dentro do modelo 

neoconstitucionalista, que tem como marcas predominantes a reaproximação do Direito da 

Moral, do debate da legitimação do direito, da implementação dos valores através da aplicação 

dos princípios, da reabilitação prática do direito, dos métodos de raciocínio jurídico com 

ponderações e teorias da argumentação, da constitucionalização do direito protegendo os 

direitos fundamentais, da judicialização da política, deslocando-se o poder de criação da norma 

do Poder Legislativo e Executivo para o Judiciário.  

Porém, a atuação mais ativista do Judiciário também cria obstáculos à efetivação dos 

direitos fundamentais, já que fez criar na sociedade o mito de que somente este tem a 

legitimidade de solucionar os conflitos, criando assim um verdadeiro acervo de ações judiciais, 

cuja prestação jurisdicional encontra-se “emperrada”, provocando uma morosidade que assola 

os vários Tribunais de Justiça de País e, por consequência, fazendo com que esta prestação, 

uma vez ser ofertada às partes litigantes, restará desprovida de efetividade.  

Com vistas à evolução constitucional, tem-se que o princípio do acesso à justiça passou 

a ser previsto no artigo 5º. XXXV, da Lei Maior, e que diante de sua evolução conceitual no 

decorrer do tempo e dos anseios da sociedade, deixou de ser apenas o direito do cidadão para 

utilizar o Poder Judiciário em busca da solução dos conflitos, passando a ser também o direito 

a ter um acesso amplo, com plena efetividade.  

E, é dentro dessa busca da efetividade dos direitos individuais que a mediação, como 

meio alternativo de solução de conflito concede uma nova leitura ao princípio do acesso à 

justiça. Contudo, para que ela alcance o seu objetivo, é imprescindível que seja criada uma 

cultura na sociedade, em sua utilização, através de políticas de conscientização e incentivo, bem 

como por meio reestrutura do sistema, com planejamento e organização de sua implantação e 

sistematização em todos os setores sociais.  

Não se quer com isso banalizar a mediação e nem retirar a função precípua do Estado-

Juiz, mas sim propor que tanto a prestação jurisdicional e a mediação caminhem juntas, de 

forma complementar, fincadas e unidas num só objetivo: o acesso à justiça para todos, de forma 

PLENA E EFICAZ, sendo ambos os garantidores concretos dos direitos fundamentais.  

 

MEDIATION AND A RELEITURA OF ACCESS TO JUSTICE PRINCIPLE: A 

SOLUTION TO THE INCONGRUITY NEOCONTITUCIONALISMO 

 

ABSTRACT 

 

The protection and guarantee of fundamental objectives have always been present in a 

democratic state and the lifting of access to justice at the constitutional level. The evolution of 

constitutional ideals led to the emergence of neoconstitutionalism, and with it a more active 

role of the judiciary for the enforcement of these rights. However, the neoconstitutionalism 
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brought with it the real obstacles to achieving effectiveness, since placing the judiciary as the 

only remedy for the resolution of conflicts, led him to his hoax under the eyes of society. This 

grew so exaggerated the number of lawsuits, causing a lengthy adjudication, and often 

ineffective, leaving the fundamental rights of protection and lack of collateral pledged by the 

Federal Constitution. Given these side effects brought by neoconstitutionalism is that brings up 

the essential role of mediation as a means of expanding access to justice and act as real help of 

the judiciary in pursuit of much-desired effectiveness. 

 

Keywords: Fundamental Rights. Democratic State of Law. Neoconstitutionalism. Access to 

Justice. Mediation. Effectiveness. 
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BREVES ANÁLISES SOBRE O DIREITO AO DOMÍNIO NA LEGISLAÇÃO 

ARGENTINA 

 

Helder Moraes Penha68 

 

RESUMO 

 

A Carta Política vigente na Argentina foi aprovada em 1º de maio de 1853, tendo sofrido sua 

última reforma no ano de 1994. O aludido compêndio contempla a previsão do Direito à 

Propriedade, alçando-o à condição de garantia fundamental, cuja regulamentação se encontra 

em seus artigos 14 e 17. Coube ao legislador infraconstitucional argentino regulamentar o 

Direito à Propriedade no bojo dos direitos reais, sendo-lhe dedicado espaço no Libro III – De 

Los Derechos Reales, no Código Civil De La Nación Argentina, compreendendo lhe entre os 

artigos 2311 e 3261. O presente trabalho científico cinge-se, porém, somente a um breve estudo 

acerca dos modos de aquisição da propriedade/domínio no Direito Argentino, objetivando 

cumprir o objetivo a que se cumpre: ser um instrumento de estudo comparado para os estudantes 

do MERCOSUL. Utiliza-se o método indutivo e a pesquisa qualitativa para o estudo dos 

dispositivos encartados entre os artigos 2.506 a 2.610 da referida compilação, com adição da 

hermenêutica dispensada pela doutrina e jurisprudência especializada, além de alguns breves 

elementos de direito comparado. As questões problemas formuladas foram: o que é direito de 

domínio? Onde está previsto no ordenamento jurídico Argentino? Quais são as suas 

modalidades? Este estudo será justificado pela necessidade de aprofundamento na temática 

abordada, que integra incontáveis relações existentes entre os componentes do povo do Estado 

Argentino. 

 

Palavras-chave: Direito. Domínio. Propriedade. Ordenamento jurídico. Argentina. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Carta Política vigente na Argentina foi aprovada em 1º de maio de 1853, tendo 

sofrido sua última reforma no ano de 1994. O aludido compêndio contempla a previsão do 

Direito à Propriedade, alçando-o à condição de garantia fundamental, cuja regulamentação se 

encontra em seus artigos 14 e 17. 

A grafia dos dispositivos apontados está em congruência com aquela apresentada pelo 

Artigo XVII da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Resolução 217 A (III), em 10 de dezembro de 1948, pela Assembleia Nacional das Nações 

Unidas. 

Também se coaduna com o conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, que dava um caráter absoluto ao direito de propriedade, "sendo a propriedade 

um direito inviolável e sagrado" (Déclaration des droits de l´Homme et du Citoyen, 26 août 

1789. Article 17 – La propriété étant un droit inviolable et sacré). 

Entrementes, coube ao legislador infraconstitucional argentino regulamentar o Direito 

à Propriedade no bojo dos direitos reais, sendo-lhe dedicado espaço no Libro III – De Los 

Derechos Reales, no Código Civil De La Nación Argentina, compreendendo lhe entre os artigos 

2311 e 3261. 

Observa-se então que é complexa a tutela deferida aos direitos reais na Argentina, 

mormente porquanto estejam disciplinados em nada menos que 950 (novecentos e cinquenta) 

artigos. 

                                                           
68 Bacharel em Direito, Especialista em Direito Público pela Universidade Tiradentes, doutorando pela UMSA – 

Universidad del Museo Social Argentino, professor da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 
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O presente trabalho científico cingir-se-á, porém, somente a um breve estudo acerca 

dos modos de aquisição da propriedade/domínio no Direito Argentino, objetivando cumprir o 

objetivo a que se cumpre: ser um instrumento de estudo comparado para os estudantes do 

MERCOSUL. 

 Utilizar-se-á o método indutivo e a pesquisa qualitativa para o estudo dos dispositivos 

encartados entre os artigos 2.506 a 2.610 da referida compilação, com adição da hermenêutica 

dispensada pela doutrina e jurisprudência especializada, além de alguns breves elementos de 

direito comparado. 

Este estudo será justificado pela necessidade de aprofundamento na temática abordada, 

que integra incontáveis relações existentes entre os componentes do povo do Estado Argentino. 

Neste prisma, o resultante artigo poderá ser utilizado pela comunidade como fonte de 

pesquisa para trabalhos científicos que abordem temas similares, ou mesmo, ser utilizado por 

profissionais da área do direito para subsidiar peças processuais que serão analisadas pelo Poder 

Judiciário.  

O tema principal deste trabalho começará a se desenhar quando forem abordados os 

diversos modos de aquisição da propriedade/domínio, atendo-nos à pormenorização de cada 

um dos institutos investigados. 

Dividir-se á em 02 (dois) módulos subdivididos, a saber: 1 NOTAS PRELIMINARES 

– HISTÓRIA E CONCEITO DO DIREITO À PROPRIEDADE OU AO DOMÍNIO NA 

ARGENTINA; e 2 O DOMÍNIO NO DIREITO CIVIL ARGENTINO. 

Explica-se que a língua predominante do texto será a portuguesa, conforme utilizada 

hodiernamente no Brasil, porém com citações na língua espanhola. 

Por último, e não menos importante, comunica-se desde já que por vezes serão 

elencados diversos dispositivos constantes no Código Civil de La Nación Argentina, porém 

com o nome de “código civil argentino”, a fim de dinamizar a leitura dos diversos temas 

abordados, sem que se altere a organização do presente trabalho.   

 

2 NOTAS PRELIMINARES – HISTÓRIA E CONCEITO DO DIREITO À 

PROPRIEDADE OU AO DOMÍNIO NA ARGENTINA  

 

Inicia-se a fundamentação do presente trabalho científico trazendo uma breve 

abordagem acerca do significado e conceito do instituto do “Direito de Domínio”, como forma 

de enrobustecer a explanação principal que mais adiante se proporá. 

Frise-se que esta abordagem não visa alcançar todos os aspectos inerentes ao direito ora 

estudado, todavia somente explica-lo superficialmente conceituá-lo, a fim de que, mais adiante, 

seja possível tratar das formas pelas quais se opera a sua aquisição.  

Pois bem, o Direito Civil Argentino, tal qual o de todos os países latinos, foi fortemente 

influenciado pelo Direito Romano, que é sua fonte mediata. 

Historicamente, O Direito Romano-Germânico se constituiu em um divisor de águas 

para o estudo jurídico mundial, sendo conhecido por suas compilações que legaram o 

conhecimento fundamental do direito hodierno. 

A primeira conceituação escrita que se tem conhecimento do Direito à Propriedade se 

encontra no Digesto Justiniano (7, 8, 2, par), que o trata como “o direito de reivindicar e de 

conservar como seu aquilo que foi legitimamente adquirido, de usar gozar e dispor dessa coisa 

à vontade, com exclusão de outrem, nos limites da lei” (ius utendi, fruendi et abutendi re sua, 

exclusis aliis, quatenus iuris ratio patitur – Digestae, 7, 8, 2, par.). 

Consultando a obra de Papãno (e outros. 2004, p.165) é possível aferir que Bonfante 

(1925, p.253) explicou que a palavra proprietas somente começou a ser usada pelo Direito 

Romano a partir do Império, porque até aquela oportunidade era utilizado o termo mancipium 

para se denominar o senhorio completo sobre a coisa. 
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O mencionado autor italiano ainda relembra ainda que dominium era um termo bastante 

mais antigo que proprietas, embora fosse utilizado para tratar a respeito de qualquer direito 

subjetivo, inclusive o poder inerente ao pater familias.  

Assim, Papãno (2004, p.165) leciona que, em sede de direito argentino, o significado 

técnico da palavra domínio representa: “el derecho real más extenso y más completo que puede 

recaer sobre una cosa determinada”. 

O autor supracitado esclarece que o Código Civil Argentino utiliza outras palavras como 

sinônimas de domínio, tais quais: propriedad (arts. 2513, 2515, 2516, 2520, 2604, 2757, etc.) e 

derecho real (arts.2351 e 2970), chamando ainda de proprietário ao dominador ou ao senhor da 

coisa, que é o titular do direito real de domínio (arts. 2612, 2614 a 2616, 2758, 3766, dentre 

outros). 

O direito à propriedade, ou ao domínio, caso queira o estudioso assim o denominar, é 

direito fundamental, regulado pelos artigos 14 e 17 da Constituição Argentina, devendo ser 

visto e interpretado de forma ampla, compreendendo os interesses apreciáveis que um homem 

possa possuir fora de si mesmo, fora sua vida e sua liberdade. 

Esse é o entendimento da Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que em 

três dos seus julgados (CSJN, 21/08/1922, “Horta, José c/ Harguindeguy, Hernesto”, Fallos, 

136:59; CSJN, 20/08/1925, “Mango, Leonardo c/Traba, Ernesto”, Fallos, 144:220 e CSJN, 

16/12/1925, “Bourdieu, Pedro E. c/Municipalidad de la Capital”, Fallos, 145:325) declarou que 

“la palavra ‘propriedad’ compreende todos los interesses apreciables que um hombre pueda 

poseer fuera de si mismo, fuera de su vida y de su libertad”. 

Na década de 1980 a Suprema Corte de la Província de Buenos Aires (CSBA, 

23/08/1988)69, referindo-se ao posicionamento adotado pela CSJN, adicionou que o termo 

“propriedade” não pode ser apenas compreendido pelas coisas, mas também pelos direitos a 

elas relacionadas, quando forem incorporados ao patrimônio do titular por contrato, sentença 

ou concessão administrativa. 

O legislador infraconstitucional argentino optou por denominar o instituto ora em tela 

como Direito ao Domínio, conceituando-o no artigo 2.506 do Código Civil, que possui a 

seguinte redação: “El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra 

sometida a la voluntad y a la acción de una persona”. 

Papãno (2004, p.170) leciona que o domínio é o direito real mais amplo ao qual pode 

ser submetido um bem em favor de uma pessoa, porém, adverte que Vélez Sársfield adicionou 

uma nota ao artigo 2.506, na qual agrega ao conceito legal a expressão “de uma maneira 

absoluta e exclusiva” depois da palavra “submetida”. 

Trata-se, na verdade, de uma adequação já proposta por Aubry y Rau (Cours, t. II, p. 

169, op. cit. in PAPÃNO, 2004, p.170) oriunda do artigo 544 do revogado Código Francês 

Napoleônico, que possui a seguinte redação: “A propriedade é o direito de gozar e dispor das 

coisas da maneira mais absoluta”.    

Como características do direito de domínio/propriedade a doutrina encabeçada por 

Allende (Panorama, p.85 y 86; op. cit. in PAPÃNO, 2004, p.170) cita as seguintes: é absoluto; 

exclusivo e perpétuo. 

É absoluto porquanto se constitui como o direito real que confere maiores faculdades ao 

seu titular. 

                                                           
69   “[...]lo que sólo puede considerarse que así ocurre cuando bajo la vigencia de una ley, éste ha cumplido todos 

los actos y condiciones previstos em la misma para ser titular de um determinado derecho”. (SCBA, 23/08/1088, 

“Ayasa Saci”, causa I, 1189). 
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Papãno (2004, p.171) esclarece, entretanto, que não se pode entender absoluto como 

ilimitado, o que poderia gerar uma interpretação antissocial. 

Desta forma, incorporando o texto emanante do direito romano, indica a possibilidade de seu 

titular exercer três direitos: usar, gozar e dispor. 

 

3 DOMÍNIO NO DIREITO CIVIL ARGENTINO 

 

A doutrina esposada por Papãno (2004, p.191) conceitua os modos de aquisição do 

domínio como sendo: “(...) son los hechos y actos (humanos y jurídicos) previstos por la ley 

para adjudicar en propiedad una cosa determinada, mueble o inmueble, a una persona, que así 

incorpora ese derecho real a su patrimonio”. 

   Na mesma linha de raciocínio destaca-se a conceituação de Arean (p.239) para os 

modos de aquisição do domínio: “Los modos de adquisición de los derechos reales son los 

hechos o actos jurídicos a los que la ley confiere la virtualidad de conducir a la adquisición de 

ese derecho real”. 

Compulsando o artigo 2.524 do Código Civil de La Nación Argentina, observa-se que 

o mesmo cuidou de enumerar quais são os modos de adquirir o domínio70. 

O doutrinador Borda orienta que não se trata de um rol de números clausus, mas 

enumerativo, considerando que a figura da expropriação (expropiación) não restou ali prevista. 

 No mesmo sentido contribui Papãno (2004, p.192), o qual ainda salienta que às vezes 

a lei permite a aquisição do domínio de certas coisas que não se enquadram em nenhuma das 

categorias enunciadas, citando dois exemplos: o possuidor de boa-fé de uma coisa móvel que 

não seja roubada ou perdida (art. 2.412) e a aquisição do tesouro que faz o dono do terreno após 

sê-lo achado por terceiro (art. 2.556). 

Explica-se que tradicionalmente a doutrina argentina estabelece critérios para a 

classificação dos modos de aquisição do domínio, os quais podem ser: 

a- Originários ou derivados – Os modos originários são aqueles em que a aquisição se 

faz por ato exclusivo do adquirente, ou por um meio natural em que não conste a intervenção 

do antigo proprietário, constituindo-se com exemplos a apropriação, especificação, acessão e a 

percepção de frutos. 

Já os modos derivados são aqueles em que a transmissão do domínio é resultado de 

um ato bilateral, envolvendo o antigo proprietário e o novo, como ocorre na tradição. 

Também ocorrem por força legal, quando os direitos de domínio se reputam 

transmitidos por ficção legal, como é o caso da transmissão causa mortis, a qual deriva do 

princípio da saisine (derivado do direito francês). 

A doutrina argentina se debruçou quanto ao instituto da prescrição (prescripción) 

questionando se o mesmo seria um modo originário ou derivado de aquisição de domínio. 

O mencionado instituto é equivalente à figura da usucapião brasileira, acreditando 

Borda (p.166) que se trata de um modo originário, já que não existe ligação entre o antigo e o 

novo proprietário. 

 b- Onerosos e gratuitos – Onerosos são os meios em que há a contraprestação 

pecuniária, ao revés dos meios gratuitos. Ambos aludem à aquisição por meio da tradição. 

                                                           
70 Art. 2.524 – El dominio se adquiere: 

1º Por la apropiación; 
2º Por la especificación; 
3º Por la accesión; 
4º Por la tradición; 
5º Por la percepción de los frutos; 
6º Por la sucesión en los derechos del propietario 
7º Por la prescripción.  
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c- A título singular ou universal –  a título singular é aquela que ocorre em relação a 

uma coisa ou a um número determinado de coisas, enquanto a título universal é aquela aquisição 

do todo, ou de parte percentual do todo, como ocorre na transmissão mortis causae. 

d- Entre vivos ou mortis causae – essa modalidade está expressa na doutrina esposada 

por Papãno (2004, p. 193), significando que a primeira se opera entre pessoas vivas, tendo como 

exemplo a tradição (inc. 4º, do art. 2.524), enquanto a segunda pela fatalidade da morte, na qual 

se circunscreve o legado de coisas certas  (inc. 6º do art. 2.524 e art. 3766). 

Já Arean (p. 240/241) alude que somente existem duas possíveis classificações para os 

modos de aquisição de propriedade, ou são originários, ou derivados, estes últimos subdivididos 

em “a título universal” e “a título particular”; “mortis causae” ou “entre vivos”; “a título 

oneroso” ou “a título gratuito” e “aplicável a móveis” e “a imóveis” (indicando que os códigos 

mais modernos o tratam de forma separada, a saber: suíço, brasileiro e peruano). 

Quanto à Apropriação, prevista no artigo 2.525 do código civil argentino com o nome 

de “apropiación”, trata-se de um modo de aquisição do domínio pelo qual se apreende ou se 

toma a posse de coisas móveis ou imóveis sem dono ou abandonadas por seu dono, desde que 

feita por pessoa capaz e com o ânimo de adquirir a coisa. 

Para que a apropriação se efetue é indispensável que à apreensão se adicionem algumas 

condições: 

a- Que sejam coisas móveis; 

b- Que haja o animus apropriandi; 

c- Que seja feita por pessoa capaz de adquiri-la; 

d- Que sejam coisas móveis.  

      A doutrina se divide quanto ao tema que envolve a discussão sobre a capacidade 

das partes. Para a corrente doutrinária minoritária o artigo 2.525 exige a plena capacidade, que 

se alcança aos 21 (vinte e um) anos, enquanto que para a majoritária, à qual se filiam Borda 

(p.169), Papãno (2004, p.192) e Arean (p. 243), a exigência seria a mesma requerida para 

adquirir a posse (posesíon), já que a posse de uma coisa móvel é suficiente para adquirir o 

domínio, desde que esta coisa não seja roubada ou perdida (artigos 2.392 e 2.412 do código 

civil argentino). 

 Outra observação que deve ser feita é que a apropriação somente se dirige aos bens 

móveis, jamais para os bens imóveis. Isso porque para que a ocupação dê lugar à aquisição de 

domínio resta necessário o transcurso de tempo, para que se faça possível usucapir tais bens. 

Aplicam-se às coisas sem dono, ou por coisas abandonadas por seus donos. O artigo 

2.526 traz a definição do que vem a ser uma coisa abandonada71. 

Em caso de dúvida, quando se trata de coisa com algum valor, o código incluiu uma 

presunção de que não houve abandono, mas a perda deste bem, por força do artigo 2.53072. 

Na mesma esteira, também não se considera abandonada uma coisa que caiu no mar 

ou em um rio, bem como aquelas que foram lançadas para salvar uma embarcação e os despojos 

de um navio (art. 2.528). 

O artigo 2.529 prevê uma figura que não existe no direito brasileiro, que é o instituto 

do “abandono para pessoa certa”, o que representa um direito de sequela e o respectivo exercício 

                                                           
71 Art. 2.526. Son cosas abandonadas por el dueño aquellas de cuya posesión se desprende materialmente, con la 

mira de no continuar en el dominio de ellas. 
72Art. 2.530. En caso de duda, no se presume que la cosa ha sido abandonada por su dueño sino que ha sido perdida, 

si es cosa de algún valor. 
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da ação reivindicatória em nome do antigo proprietário, caso a coisa não seja tomada pela 

pessoa a quem fora inicialmente transmitida73. 

Borda (p.168) critica veementemente a redação do dispositivo aludido, ressaltando que 

o mesmo traz uma confusão de institutos. Alude que não há propriamente um abandono, porém 

também não há tradição, posto que a pessoa que receberia o bem não o aceitou ou o bem não 

lhe alcançou por algum motivo qualquer. Assim, conclui que existe uma mera liberalidade, uma 

disposição daquele bem em favor de outrem. 

O mesmo doutrinador arremata o tema (p.168) explicando sua noção sobre o que 

significa o verbo abandonar. Colacionamos aquele conceito: “Abandonar significa renunciar a 

los derechos sobre la cosa em forma total e indiscriminada”. 

Claro está que não ocorre um abandono total quando se renuncia um direito em favor 

de certa pessoa. No Brasil o instituto ora analisado se chama cessão de direitos, surtindo efeitos 

semelhantes ao que encontramos disposto no código civil argentino. 

O legislador infraconstitucional ainda trouxe um rol das coisas que são suscetíveis à 

apropriação (arts. 2343 e 2527), bem como uma lista daquelas que não podem ser submetidas 

ao instituto ora estudado (art. 2.528). 

Arean (p. 247) adiciona que para aqueles que se apropriarem de coisas perdidas ou 

provenientes de naufrágios e coisas achadas no fundo do mar e dos rios o código civil prevê a 

responsabilização por “furto” (art. 2.539), enquanto que o Código Penal Argentino qualifica a 

mesma conduta como “defraudação” (inciso 1º, do art. 175). 

Há diferentes maneiras de apropriação, as quais a doutrina também nomeia a matéria 

como “modos de apropriação”, reservando-lhes as seguintes subespécies: Caça; Enxame de 

abelhas; Pesca e Tesouro. 

Em relação às coisas perdidas na legislação argentina, quem encontra uma coisa 

perdida não pode fazê-la sua, ou seja, não a adquire por apropriação. Os artigos 2.531 e 2.532 

mencionam os direitos e deveres do achador de uma coisa perdida e que dela se apodera74.  

Se o achador não souber a quem pertence a coisa o mesmo deve entregá-la de imediato 

ao juiz ou à polícia da localidade (art. 2.534). Vale dizer que as coisas perdidas não são res 

nullius, portanto o achador não pode se apropriar das mesmas como forma de adquirir o 

domínio. 

O que acha a coisa tem o direito de ser ressarcido pelos prejuízos que teve para a sua 

manutenção, bem como pela recompensa pelo achado (art. 2.533). 

A recompensa é definida por quem perdeu a coisa ou, na falta de oferecimento, pelo 

juiz. Caso o achador não se contente com a quantia oferecida pelo dono à título de recompensa, 

aquele poderá pedir para que o juiz estipule uma quantia equitativa, cabendo ao mesmo escolher 

entre as duas, por força dos arts. 2.533 e 2.536. 

O proprietário pode se exonerar da quantia estipulada pelo juiz caso resolva por 

abandonar a coisa para quem a achou (art. 2.533). 

Quanto ao procedimento, o código civil argentino estipulou que o achador deve 

entregar imediatamente a coisa para o juiz ou para a polícia da localidade, os quais deverão por 

avisos sobre o achado a cada 30 (trinta) dias (art. 2534). 

                                                           
73Art. 2.529. Si las cosas abandonadas por sus dueños lo fueren para ciertas personas, esas personas únicamente 

tendrán derecho para apropiárselas. Si otros las tomaren, el dueño que las abandonó tendrá derecho para 

reivindicarlas o para exigir su valor. 
74 Art. 2.531. El que hallare una cosa perdida, no está obligado a tomarla; pero si lo hiciere, carga mientras la 

tuviera en su poder con las obligaciones del depositario que recibe una recompensa por sus cuidados. 

Art. 2.532. Si el que hallare la cosa conoce al dueño, debe darle noticia inmediatamente, y si no lo hiciere, no tiene 

derecho a recompensa alguna ni aunque hubiese sido ofrecida por el propietario ni tampoco compensación por su 

trabajo ni por los gastos que hubiese hecho. 
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O código civil não diz quantos avisos devem ser postos, cabendo às legislações locais 

regular tais intervalos, ou ao juízo, sempre devendo apreciar o valor do bem. 

O artigo 2.535 prevê que se ocorrer que em 06 (seis) meses não se apresente o 

proprietário para reclamar o seu bem, este deverá ser vendido em hasta pública, sendo 

deduzidos do produto da venda a recompensa estipulada e os gastos para a manutenção do bem, 

sendo o resto encaminhado para a municipalidade do lugar em que se achou a coisa. 

Se o dono da coisa aparecer antes da remessa do bem para a hasta pública este poderá 

reavê-la, desde que pague o valor da recompensa e os gastos com a sua manutenção (art. 2.536). 

Igual situação ocorre para os bens não-duráveis (corruptibles) ou de conservação 

dispendiosa, podendo se antecipar a hasta pública e o dono, apresentando-se antes de expirar 

os 06 (seis) meses do último aviso terá direito ao preço, deduzidos os gastos e o prêmio pelo 

achado (art. 2.538). 

O código civil (art. 2.539) prevê a perda do direito ao prêmio pelo achado e a perda do 

direito pela percepção dos gastos de conservação caso o achador conhecendo o dono não lhe dê 

notícia sobre o achado, ou se o mesmo deixar de cumprir o procedimento legal. 

Borda (p.179) corrobora com a lição de Arean (p. 247), adiciona que aqueles que não 

se posicionam tal qual determinam os artigos anteriores comentem “furto” (art. 2.539), 

enquanto que o Código Penal Argentino qualifica a mesma conduta como “defraudação” (inciso 

1º, do art. 175). 

Com relação à especificação, segundo a leitura do artigo 2.567, é a transformação de 

uma coisa móvel em outra mediante o trabalho do homem, fazendo-se um objeto novo com a 

matéria de outro. Cita-se como exemplo a produção de vinhos, em que é preciso utilizar a uva 

como matéria prima. 

Na prática, porém, nem sempre é tão fácil determinar quando se trata de um novo 

objeto ou mesmo quando apenas foi modificada sua natureza intrínseca. 

 Quando se fala em transformação o que se observa primeiramente é o plano 

econômico; caso a matéria transformada tenha individualidade econômica própria pode-se dizer 

que se operou a especificação. 

A coisa transformada pode ser ou não matéria prima, ocorrendo mais comumente 

quando se trata da substância primitiva. Borda (p. 179) menciona que também possa acontecer 

a transformação com uma coisa já elaborada, mencionando que se pode fundir novamente um 

copo de ouro em algum outro objeto. 

Não basta apenas uma mudança superficial para que se dê a transformação, não sendo 

considerada uma especificação somente a pintura de um imóvel, por exemplo. 

A especificação se opera por ingerência humana, não pelo advento de feitos naturais, 

já que se a transformação se der por força da natureza o domínio ainda será indiscutivelmente 

do proprietário. 

Quanto à propriedade da coisa nova transformada, o código prevê duas hipóteses: de 

boa e de má-fé. 

A especificação de boa-fé é aquela em que o transformador desconhece que a coisa 

não seja sua, restando ao artigo 2.570 a respectiva regulamentação75. 

Na hipótese de não ser possível reverter a coisa a seu estado anterior, o dono da matéria 

somente terá direito à indenização correspondente, tal qual exprime o art. 2.568. 

Utilizando um critério de exclusão, a especificação de má-fé é aquela em que o 

transformador sabe ou deveria saber que a matéria não é sua e mesmo assim trabalha na mesma. 

                                                           
75 Art. 2.570. Si la transformación se hizo de buena fe y fuere posible reducir la cosa a su forma anterior, el dueño 

de la materia será dueño de la  especie, pagando al transformador su trabajo; pero puede exigir sólo el valor de la 

materia, quedando la especie de propiedad del transformador. 
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A previsão deste modo de especificação está descrita no artigo 2.56976. 

O dono da matéria prima tem 02 (duas) opções: ou mantém a coisa em poder do 

especificador, percebendo indenização pelos danos que sofreu por ter sido privado da coisa 

(restando ainda a responsabilização criminal do especificador), ou permanece com a nova 

espécie, pagando ao transformador o valor que dispendeu ao adquiri-la. 

 Borda (p.181) menciona que a solução desenvolvida pelo código não é muito jurídica, 

apontando que os ordenamentos mais recentes reconhecem o domínio ao especificador, 

podendo ou não ser a matéria reduzida a sua forma anterior (art. 940 do código civil italiano, 

art. 951 do código alemão e artigos 929/931 do código mexicano). 

Completa o mencionado doutrinador que deve ser empregada a cautela na análise dos 

artigos referentes à especificação, aplicando-se com analogia as regras do direito comparado, 

principalmente aquelas dispostas no artigo 1.336 do código civil português. 

Destarte, o direito das partes dependerá da hipótese de a coisa poder voltar a seu estado 

anterior sem que possa se realizar uma destruição do valor criado pela especificação, sob pena 

de se permitir um abuso de direito, já que francamente pode ter se agregado um valor apreciável 

a uma obra prima. 

Outrossim, Borda (p. 181) discorre que o instituto da especificação, como forma de 

aquisição do domínio de coisas móveis, está reduzido à leitura do artigo 2.412 do código civil 

argentino, redação que quando interpretada indica que a posse de boa fé de uma coisa móvel 

cria em favor do que a possui uma presunção de ter a propriedade da mesma e um direito de 

repelir qualquer ação reivindicatória se a coisa não for roubada ou perdida. 

 Na prática, isso significa que o possuidor de boa-fé presumidamente seja proprietário 

da coisa se a adquiriu a título oneroso (art. 2.778) e sem a necessidade de que se opere a 

transformação ou, melhor dizendo, antes que a mesma seja operada. Neste caso, a especificação 

não tem nenhum efeito sobre o domínio, já que o dono da matéria prima é obviamente o da 

matéria transformada. 

Por conseguinte, a especificação somente tem aplicação jurídica no caso do possuidor 

de boa-fé de uma coisa roubada ou perdida, ou do possuidor de má-fé, ou ainda do possuidor 

de boa-fé a título gratuito. 

 O instituto da acessão está previsto no artigo 2.571 do código civil argentino77. 

A propriedade principal vem acompanhada pela dos seus acessórios, sejam aqueles 

que lhe estejam fundidos natural ou artificialmente (art. 2520). Assim, quando uma coisa se 

adere à outra o proprietário da coisa principal adquire a propriedade da acessória. 

 O código prevê algumas modalidades de acessão, a saber: 3.7.1 Aluvião; 3.7.2 

Avulsão; 3.7.3 - Emigração de animais e 3.7.4 Edificação, Semeadura e Plantação; e 3.7.5 

Adjunção, Mescla e Confusão. 

03 (três) são os mais conhecidos sistemas de transmissão de direitos reais no mundo 

ocidental, a saber: romano, francês e alemão. 

 Vê-se que o código civil argentino fora bastante influenciado pelo direito romano, o 

qual também guiou o seu atualizador Vélez Sarsfield. 

Mudanças já se operaram no código civil argentino, dentre as quais a edição da Lei nº 17.711, 

que reformou o artigo 2.505, introduzindo como importante alteração o requisito da inscrição 

do domínio de imóveis em sede de registro. 

                                                           
76 Art. 2.569. Si la transformación se hizo de mala fe, sabiendo o debiendo saber el transformador que la cosa era 

ajena y fuere imposible reducirla a su forma anterior, el dueño de la materia tendrá derecho a ser indemnizado de 

todo daño y a la acción criminal a que hubiere lugar, si no prefiriese tener la cosa en su nueva forma, pagando al 

transformador el mayor valor que hubiese tomado por ella. 
77 Art. 2.571. Se adquiere el dominio por accesión, cuando alguna cosa mueble o inmueble acreciere a otra por 

adherencia natural o artificial. 
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Outras leis também estabeleceram a necessidade de registro para aeronaves e para 

outros veículos automotores, tendo ainda os códigos rurais locais estabelecido exigências de 

marcas e sinais para os semoventes. 

O atual sistema legal está assim previsto: 

Para imóveis: a transmissão do domínio de imóveis é regida pelo requisito da tradição, 

estabelecido no artigo 577, segundo o qual antes da tradição da coisa, o credor não adquire 

sobre ela qualquer direito real, princípio que está reiterado no artigo 3.265. À tradição se faz 

necessário adicionar a exigência da inscrição no registro, por força da alteração do art. 2.505 

proferida pela lei nº. 17.711. 

A tradição é a exigência substancial e constitutiva do domínio, enquanto a inscrição se 

trata do aperfeiçoamento do ato, para que se torne oponível contra terceiros, por força da 

mudança legal aclarada, corroborada pelo texto do art. 20 da lei de Registro das Propriedades 

Imóveis (nº. 17.801). 

O direito nasce com a escritura e a tradição, mas não é oponível contra terceiros 

enquanto ainda não fora inscrito.   

Para móveis em geral: O princípio da tradição, em matéria de transmissão de móveis, 

adquire sua maior vigência. Bastam o acordo de vontades e a tradição. Não se requerem 

documentos escritos e nem a inscrição. 

Por força do artigo 2.412, alhures citado, a posse de boa-fé de uma coisa móvel cria 

em favor do possuidor uma presunção que aquele tenha a sua propriedade e o poder de repelir 

qualquer ação reivindicatória, caso a coisa não seja roubada ou perdida. 

Ao requisito da “boa-fé” tem que se adicionar o do “a título oneroso” (art. 2.778), 

assim, quem recebe de boa-fé e a título oneroso a tradição de uma coisa móvel estará acobertado 

contra qualquer ataque a seu direito de propriedade. 

Alguns bens móveis possuem importância especial, pelo que o legislador criou 

exigências de registros especiais, tais quais: aeronaves (art. 20 do Código Aeronáutico, Lei nº. 

17.285), automotores, a quem a lei eliminou a exigência da tradição para a transmissão do 

domínio (art. 1º, do Decreto-Lei 6.582/1958) e semoventes, a quem os códigos rurais locais, 

em adição à regra do artigo 577 do código civil, exigem a tradição e a outorga do certificado e 

marca ou sinal para provar o domínio do novo proprietário, segundo se trate de animais maiores 

ou menores.  . 

A inscrição de boa-fé de um veículo automotor no Registro confere ao titular a 

propriedade do mesmo e o poder de repelir qualquer ação de reivindicação se o veículo não 

tiver sido furtado ou roubado (art. 2º do Decreto-lei 6.582/58).     

Para que a tradição dê lugar à transmissão do domínio é necessário que sejam atendidas 

as seguintes condições: 

Que o transmitente seja o proprietário da coisa; que ambas as partes tenham a 

capacidade para contratar; que a transmissão seja feita por título suficiente para transmitir a 

propriedade. 

A percepção de frutos é um dos direitos típicos e mais importantes que derivam do 

domínio de uma coisa. O dono faz seus os frutos como consequência natural de seu direito de 

propriedade. 

Desta forma, qualquer problema com a propriedade dos frutos somente poderá ocorrer 

quando quem está em posse do bem não é o seu proprietário, ou seja, que possua o bem sem ao 

menos ter direito. 

Também se adquire o domínio das coisas pela sucessão nos direitos do dono, que 

acontece pela morte deste, podendo ser a título universal (herança) ou a título particular (legado 

ou beneficiário de cargos), constituindo-se em outra matéria que não será abordada nesta 

jornada, por não ser objeto de estudo dos direitos reais, mas dos direitos de sucessões e lhe 

abordar, entendemos, significa fugir do tema proposto. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho científico fora redigido após o estudo da legislação, jurisprudência e 

doutrina argentina, objetivando abarcar os diversos modos de aquisição do domínio no 

ordenamento jurídico daquele país. 

Conclui-se dizendo que o legislador infraconstitucional buscou estender-se na tutela 

deferida ao tema ora estudado, com o intuito de preservar um direito fundamental para sua 

sociedade, entendida como uma das grandes potências em sede mundial. 

Na visão deste estudioso o trabalho não restou mais esclarecedor porque o artigo 

científico é um ensaio acadêmico resoluto, não sendo possível aprofundar os institutos 

avaliados e contribuir para o maior entendimento do tema, sendo indicado para a comunidade 

de leitores brasileiros que se aventuram a estudar além-mar e trocar experiências dentro do 

cenário sul-americano, mormente porque se mostra intrigante concluir que a legislação do 

Brasil e da Argentina não possuem muitas diferenças capitais, assemelhando-se em diversos 

aspectos.       
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo com 

as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados para 

publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos propostos 

para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos comitês técnico 

e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão comunicados aos 

autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a publicação, os 

autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações de 

estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será separada 

do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por especialistas 

anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-rom, versão 

Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em papel A4, para 

o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, quadros, 

figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas ilustrações, 

citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem superior e 
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esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3a pessoa do 

singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com tamanho 

de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); já 
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os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do artigo. 

Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e destacar, 

ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 

Exemplo: 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 
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Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e uma 

em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 200 e 

400 palavras. 

Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome da 

instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 (três 

a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da autoria 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior titulação, 

endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e 

negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos serão 

resolvidos pela revista. 

 


