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“O homem representa, por si mesmo, um 

universo em pequena escala (um 

microcosmo). Sendo o homem um ser 

espiritual organizado, é influenciado por 

seres superiores e inferiores; para poder 

distinguir as boas e más influências, 

necessita da Consciência Divina”. 

(Bhagavad-Gita). 

“Os homens banais falam de pessoas. Os 

homens medianos falam de coisas.Os 

homens verdadeiramente humanos falam 

de ideias.” (Platão) 

“Quem olha para fora sonha. Quem olha 

para dentro, desperta.” (Carl Jung) 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa científica visa a analisar as perspectivas de condições 

profissionais do assessor/colaborador jurídico pelo viés do conhecimento tácito, a 

partir do empirismo adquirido através de sua vivência cotidiana, no tocante ao 

exercício de elaboração de registro dos documentos jurídicos, em referência aos 

seus conceitos e funções de representação humana e intelectual. Por este viés, a 

análise acadêmica far-se-á à luz do Direito, da História e da Filosofia, em 

consonância com o processo dialógico com as Constituições pátrias, no intuito de 

evidenciar similitude e distinção entre colaboração do assessor/colaborador jurídico 

e a questão da coautoria, mais especificamente, no que se refere aos aspectos 

intelectuais concernentes ao processo de laboração dos organismos vigentes da 

construção da peça jurídica e do seu objeto fundamentado em escritura judicial. 

Destarte, por intermédio do recorte teórico em voga, os elementos basilares deste 

trabalho consistem em apresentar a epistemologia de Michael Polanyi, que, ao 

transcender a dualidade objetivo/subjetivismo, proporcionará o método da fórmula 

pela qual os seres humanos devem se desenvolver profissionalmente, de acordo 

com a necessidade de incentivo ao desenvolvimento de sua capacidade de agregar 

conhecimento, a ser partilhado em prol da sociedade. Enfim, a tese se proporá a 

instigar a discussão referente ao reconhecimento da intelectualidade do 

assessor/colaborador jurídico, no que tange ao procedimento e metodologia de 

constituição das peças judiciais; não obstante, sem menosprezar o desempenho das 

hierarquias vigorantes em todo o procedimento técnico, no que diz respeito ao 

conceito de autoralidade. 
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Palavras-chave: Conhecimento explícito e tácito do assessor jurídico; Justiça, 

direito moral e direito à referência jurídica; Direito autoral; colaboração e co-autoria. 

 

 

ABSTRACT 

 

This scientific research aims to analyze the prospects of professional conditions of 

the legal advisor/collaborator through the bias of tacit knowledge, from the empiricism 

acquired through their daily experience, with regard to the exercise of preparing the 

registration of legal documents, in reference to their concepts and functions of human 

and intellectual representation. Accordingly, the academic analysis will be carried out 

in the light of Law, History and Philosophy, in line with the dialogical process with the 

national Constitutions, in order to show similarity and distinction between the 

collaboration of the legal advisor/collaborator and the issue of co-authorship, more 

specifically, with regard to the intellectual aspects concerning the working process of 

the organizations in force in the construction of the legal document and its object 

based on a judicial deed. Thus, through the theoretical framework in vogue, the basic 

elements of this work consist in presenting the epistemology of Michael Polanyi, 

which, by transcending the objective/subjectivism duality, will provide the formula 

method by which human beings must develop professionally, according to the need 

to encourage the development of their ability to aggregate knowledge, to be shared 

for the benefit of society. Finally, the thesis will propose to instigate the discussion 

regarding the recognition of the intellectuality of the legal advisor/collaborator, with 

regard to the procedure and methodology of constitution of the judicial pieces; 

nevertheless, without underestimating the performance of the hierarchies in force 

throughout the technical procedure, with regard to the concept of authorality. 
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INTRODUÇÃO 

A economia mundial, a partir do processo contemporâneo de integração por 

meio da Globalização entre civilizações além-fronteiras de ordem histórica e 

geográfica, transpõe o paradigma das grandes transformações cotidianas 

particulares para abarcar elementos primordiais e estratégicos de caráter totalitário 

para o célere e pungente processo de evolução da humanidade. Haja vista que tais 

fenômenos de sociabilidade são responsáveis pela reestruturação do ambiente de 

trabalho, impulsionado pela tecnologia da informação intermitente aos desafios de 

resolução da acessibilidade de comunicação humana, o conhecimento se converteu 

em valioso instrumento de sobrevivência para as instituições sociais, muito 

principalmente no tocante ao caráter de experiência das organizações, que investem 

em sua conjugação através do binômio gestão empresarial / empreendimento social, 

implantando procedimentos que armazenam, a partir da disseminação e do 

gerenciamento, a otimização de tempo e de recursos públicos.  

Desta feita, o capital intelectual de domínio humano se instaura por intermédio 

da capacidade do conhecimento tácito e da inovação dos bens intangíveis, obtendo 

cada vez mais proeminência no cenário institucional coevo, de modo a impelir a 

presente pesquisa acadêmica, em consonância com tais transformações 

tecnológicas, ao intento de análise sobre como a Globalização se impusera a 

provocar soluções e conflitos nas relações profissionais, notadamente dentro dos 

tribunais de justiça pátrios, onde, cada vez mais, busca-se mão de obra qualificada, 

além de vasto conteúdo teórico-empírico a partir das funções multidisciplinares. Não 
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obstante, a fim de que seja assegurado o respaldo da visibilidade do trabalho dos 

assessores e colaboradores jurídicos como ferramenta de competitividade, este 

pesquisa científica em seu Capítulo 1, se subdividirá nos seguintes tópicos: 1. Era do 

Conhecimento; 1.1. Era Tecnológica e de Informação; 1.2. O Bem Humano e o Bem 

Não Humano; 1.3. O Conhecimento enquanto Bem Jurídico: Escola Objetivista e 

Subjetivista; 1.4. A Filosofia de Polanyi para Nova Epistemologia e seus Reflexos 

Práticos; 1.5. Conhecimento Tácito, Globalização e Trabalho dos Assessores.  

Na segunda parte da Tese, a pesquisa se inicia com o Capítulo 2, intitulado “A 

Concepção de Justiça e o Conhecimento Tácito do Assessor através do Direito 

Fundamental à Referência”, sendo subsequenciado por: 2.1. Kant, Moral e 

Justiça;2.2. Direitos Fundamentais e Evolução; e 2.3. As Gerações dos Direitos 

Fundamentais; 2.4. Interpretação dos Princípios Constitucionais. Na parte III do 

estudo acadêmico, abordar-se-á a temática conhecimento tácito em voga, pelo viés 

da ulterior perspectiva analítica da ambiência jurídica: 3. O Direito à Referência em 

Obra Científica enquanto Direito Fundamental; 3.1. Direito Autoral X Direito à 

Colaboração dos Assessores; 3.2. Sistema Normativo Autoral Interno/Externo e 

Sistema de Droit D’Auteur Copyrights; 3.3. Natureza Jurídica do Direito do Autor; 3.4. 

O que é e o que não é considerado Direito Autoral; 3.5. Coautoria ou Colaboração: 

Colaborador Jurídico como Instituto do Direito Autoral, Natureza Jurídica e o Direito 

Fundamental à Referência; 3.7. Uma Proposta de Lei. 

Cabe explicitar que, permeando as Partes I, II e III desta pesquisa científica, 

houve inserções filosóficas de autoria de Platão, Aristóteles, Sêneca, Santo 

Agostinho, Tomás de Aquino,Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Immanuel 

Kant, Eric Hobsbawn e ZygmuntBauman, partindo-se do pressuposto de que o 

conhecimento é o único instrumento tangível de valor inestimável a combater a falta 

de empregabilidade e a ampliar alternativas de realocação de profissionais no 

mercado de trabalho. Por conseguinte, será demonstrado que o assessor 

(colaborador) jurídico não é um mero reprodutor de ideias e registros pré-

concebidos, ao passo que, não obstante, se faça representar como detentor de um 

vasto conhecimento tácito, cujas diretrizes intelectuais serão exteriorizadas, quando 

bem conduzidas através de uma primorosa gestão administrativo-profissional, hão 
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de ser aquilatadas ao patamar de reconhecimento explícito de sua produção autoral 

de resolução jurídica.  

Neste contexto, os instrumentos capazes de comprovação da transferência e 

gestão de conhecimento tácito destes colaboradores vêm a ser postos em prática no 

decorrer da atividade jurídica, por intermédio da concessão da visibilidade do 

exercício da função de assessoria, a fim de que suas habilidades sejam valorizadas 

intelectualmente, sem menosprezo aos aspectos de proposição da escritura dos 

registros, assinados por desembargadores e juízes que, hierarquicamente, se 

habilitam ao assentamento de ofício. Por este viés, a pesquisa terá por escopo 

demonstrar que, através de uma construção lógica e segura, o Direito de Referência 

do assessor/colaborador das obras científicas há de ser um direito fundamental, bem 

como a argumentatividade jurídica se proporá a trazer à baila toda uma preocupação 

com a teoria da justiça e da moral, a justificar a proteção normativa ao direito de 

referência do assessor jurídico. Posteriormente, evidencia-se que as consequências 

da não atribuição dos direitos autorais à categoria profissional dos assessores 

jurídicos são consideradas como proteção da dignidade humana, no tocante ao 

acervo dos bens denominados intangíveis. 

Destarte, a análise acadêmica se habilita, modestamente, a contribuir para o 

reconhecimento dos direitos autorais dos assessores/colaboradores, corroborando a 

pertinência da atribuição dos direitos morais sobre as obras produzidas (votos), em 

colaboração com os Magistrados, além da relevância de tal reconhecimento para 

sua dignidade profissional e empregabilidade no mercado de trabalho. Cabe, ainda, 

explicitar que o método de pesquisa mais utilizado foi o bibliográfico, além das 

leituras de leis acerca do tema que não se limitaram a do ordenamento jurídico 

pátrio, bem como a busca incessante de dados e material obtidos em sites na 

internet e revistas de grande circulação. Igualmente, utilizou-se também a técnica do 

raciocínio dedutivo, por intermédio do processo de informação, de modo a se 

reproduzir a lógica aristotélica que, por sua vez, se pautará na doutrina do silogismo 

ou prática de proposição de cunho hipotético-dedutivo. 

Por fim, registra-se que as especulações que circundam a ocorrência de 

assimetria nas relações interpessoais no contexto do serviço público geram debates 

acalorados há décadas, não só nos ambientes de atividade laboral, mas também 
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nos meios jurídico, sociológico e sindical. Há ainda, entretanto, expressiva carência 

de alternativas consistentes, que se mostrem aptas a satisfazer a polêmica tarefa de 

reconhecimento do valor intrínseco do trabalho de integrantes das carreiras, que 

compõem os gabinetes de magistrados. Neste contexto, sobretudo, registra-se que, 

em face da dificuldade extrema de se manejarem variados conceitos instrumentais, 

tal como a busca do significado de valorização, presente de modo reiterado na 

discursividade, as discussões dos atores sociais sejam diretamente implicados no 

objeto desta pesquisa. 

Diante disso, algumas das abordagens exploradas precisam apoiar-se nos 

domínios da semiótica, da axiologia e da teleologia, a fim de que se habilite a 

enfrentar percepções polissêmicas, acerca de categorias arquetípicas de “servidor 

público”, “carreira”, “trabalho”, “valorização” e “cidadania”, dentre outras relevantes 

para a compreensão das relações intra e intersubjetivas, que se operam no contexto 

institucional do Gabinete de Desembargadores sobre as quais se ancora este estudo 

acadêmico, de maneira a investigar o fenômeno da colaboração científica como 

instituto do direito autoral. 

Por tais circunstâncias, buscou-se não somente revisitar contribuições 

marcantes de autores que se debruçaram sobre estudos congêneres, como também 

pesquisadores que pontuaram as alternativas mais producentes para determinar o 

resgate da posição institucional a ser assumida por parcela significativa de 

servidores públicos. 
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CAPÍTULO 1: A ERA DO CONHECIMENTO 

Em Sobre a brevidade da vida, o filósofo romano Sêneca afiança que a 

sublimidade dos seres humanos se constituíra pelo fato de que há uma perseguição 

incansável em busca da eternidade e do ilimitado, produzindo um conhecimento que 

se conecta com a esfera tanto do humano como do divino, ao passo que se os bens 

materiais produzidos são perecíveis, o mesmo não ocorre com o que se relaciona 

com a sabedoria. Ainda de acordo com o pensador latino supracitado, as dignidades 

e os monumentos que a ambição impôs por decretos ou construiu com o suor, 

depressa há de cair em ruínas, visto que não há nada que a longa passagem dos 

anos não destrua ou desordene; todavia, prossegue Sêneca que não se poderá 

tocar nos conhecimentos que a sabedoria consagrou à vida humana. (SÊNECA, 

1962, p.714) 

Em De Trinitate, o filósofo católico Santo Agostinho direciona a teoria do 

conhecimento para o mistério trinitário na interioridade da mens, de vez que em sua 

concepção a certeza da fé estará na origem de todo conhecimento. Destarte, 

segundo Agostinho, é possível encontrar na vida anímica humana algo que reflita 

essa Trindade, visto que o homem foi criado à imagem e semelhança divina; e, ao 

buscar o conhecimento do Deus-Trindade, a alma inevitavelmente procura o caráter 

identitário, porquanto deve encontrar em si mesma algo que reflita esta tríade, logo, 

o homem deve conhercer-se. 
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Nada obstante, por intermédio de outras retóricas e mitologias, mais 

precisamente em Fedro, no capítulo intitulado “A invenção da escrita”, Platão já 

abordara a problemática exposta por Santo Agostinho, de onde se extrai a 

dialéticaentre concepção do conhecimento por intermédio da memória ou da 

recordação, através do deus egípcio de Thoth. A análise do diálogo entre Sócrates e 

Fedro nos impelirá ao questionamento dialético entre mnéme(memória) e anámnesis 

(recordação), de modo que a constituição da psychê(alma)se inventarie pelo viés da 

tradição oral e escrita que se fundirão num só instrumento de formação do 

pensamento humano. 

Na concepção aristotélica, há cinco graus de conhecimento e o primeiro deles 

é a sensação, pois que nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. 

Da sensação, há de surgir a memória, como uma espécie engenho de 

reminiscências, que impulsionarão o ser humano ao processo de aprendizagem até 

o desenvolvimento empírico. Não obstante, ainda consoante Aristóteles, 

diferentemente do animal irracional, o homem será capaz de ir além da experiência, 

porque também poderá atingir o patamar da arte e ciência, ao passo que as 

informações obtidas permitem o organismo de imaginação, que irá conduzi-lo à 

memória, à linguagem e ao raciocínio. 

Na Europa setecentista de Jean-Jacques Rousseau, a problematização da 

teoria do conhecimento também não ficou às margens das discussões históricas e 

filosóficas, de vez que o pensador genebrês enfatizara que a questão centrava-se 

em se optar entre a formação do homem e do cidadão.Para Rousseau, a concepção 

do homem natural se ajustará através da conforme se observa no Discurso sobre a 

origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens; entretanto, o cidadão 

deverá ser formado por intermédio do projeto educacional assistido pelo Estado, 

como forma de obtenção do conhecimento, uma vez que o mais útil e o menos 

avançado de todos os conhecimentos humanos há de ser o do homem como o 

formou a natureza, através de todas essas transformações que a sucessão dos 

tempos e das coisas teve de produzir na sua constituição original, e a separar o que 

está no seu próprio natural do que as circunstâncias e o progresso acrescentaram 

ou modificaram em seu estado primitivo. (ROUSSEAU, 1989, p. 12) 
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  Com um célere sobrevoo histórico, com escopo de ressalvar a transformação 

de paradigma provocado pela transição da sociedade pós-medieval de Rousseau 

até o fenômeno da globalização, notadamente, no bojo desta proposição acadêmica, 

faz-se necessário explicitar que a obtenção do conhecimento tácito humano 

influencia na formação do profissional que neste estudo será analisado, no tocante 

ao seu desempenho, evolução e valoração, a partir do advento das sucessivas 

revoluções industriais. Neste diapasão, cabe acrescentar que a habilitação 

intelectual do homem natural de outrora, que reduzia a sua existência a pequenos 

grupos sociais, utilizando-se de uma economia artesanal e agrícola advinda de 

fontes renováveis, hoje, luta pela sobrevivência em meio ao mito tecnológico das 

metrópoles cosmopolitas coevas deste planeta Terra. 

 

1.1. Era Tecnológica e de Informação    

Na contemporaneidade, não obstante, em decorrência dos modelos das 

percepções pós-Idade Média, há a convicção de que o conhecimento tornar-se-á o 

bem humano mais valoroso em instituições sociais hodiernas. Tal constatação faz 

com que os ambientes corporativos públicos ou privados sejam obrigados a valorizar 

o profissional qualificado, com destaque no presente trabalho à figura do assessor 

jurídico. Por este raciocínio, o reconhecimento e a valorização daqueles que formam 

a equipe selecionada ao auxílio na elaboração de trabalhos científicos como as 

decisões judiciais facilitam a transferência do conhecimento pessoal do profissional, 

podendo acarretar, um estímulo maior no desempenho de suas funções além de 

uma maior qualidade na prestação jurisdicional. 

Destarte, a história humana se caracteriza por mudanças contínuas e 

intermitentes não uniformes, uma vez que, em algumas situações, tanto as fontes 

energéticas de parâmetros culturais, quanto ao que diz respeito à ganância pelo 

poder, podem mudar de forma gradual e simultânea.  

Dentro dessa ótica, Massi, expõe com clareza que, historicamente, as 

transformações de gênero de subsistência humana se alterou de acordo da 

transição do campo para a metrópole, ao mesmo tempo em que a transferência de 
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conhecimento adquirida pela tradição oral amoldou-se ao sistema organizacional 

das instituições de ensino: 

Uma mudança desse gênero (uma primeira grande onda, como diria Alvin 
Toffler) aconteceu quando, na Mesopotâmia de 5.500 anos atrás, o homem 
passou da caça e da colheita à criação e à agricultura, da vida nômade à 
vida sedentária, do campo à cidade, da transferência do saber pela tradição 
oral à organização escolar e à escrita, do escambo à compra e venda por 
meio da moeda, dos animais de carga ao transporte sobre rodas. Os 
sumérios e os acadianos, os babilônios hititas, os hurritas e os cassitas, que 
naquele tempo habitavam o Crescente Fértil, nos deixaram de herança 
aquela sociedade rural centrada na agricultura e no artesanato que a 
acompanharia a humanidade até a metade do século XVIII. (MASSI, 2019, 
p.26) 

 

Em seu livro A Era das Revoluções: 1789-1848, o historiador Eric 

Hobsbawm adverte que a Revolução Industrial alterou intensamente as condições 

de vida do trabalhador rural, provocando uma espécie de urbanização da prole a 

partir de intenso deslocamento do homem do campo para as urbes 

(cidades), avolumando-se mão de obra em torno das fábricas, o que, decerto, por 

intermédio de toda diversidade sociocultural, ocasionara significativa transferência 

de modos, costumes e recursos econômicos: 

O mundo em 1789 era essencialmente rural e é impossível entendê-lo sem 
assimilar este fato fundamental. Em países como a Rússia, a Escandinávia 
ou os Bálcans, onde a cidade jamais se desenvolvera de forma acentuada, 
cerca de 90 a 97% da população era rural. (...) E até mesmo na própria 
Inglaterra, a população urbana só veio a ultrapassar a população rural pela 
primeira vez em 1851. A palavra "urbano" é certamente ambígua. Ela inclui as 
duas cidades europeias que por volta de 1789 podem ser chamadas de 
genuinamente grandes segundo os nossos padrões - Londres, com cerca de 
um milhão de habitantes, e Paris, com cerca de meio milhão (...) Mas o termo 
"urbano" também inclui a multidão de pequenas cidades de província, onde 
se encontrava realmente a maioria dos habitantes urbanos; aquelas onde o 
homem podia, a pé e em poucos minutos, vencer a distância entre a praça da 
catedral, rodeada pelos edifícios públicos e as casas das celebridades, e o 
campo. (HOBSBAWN, 2003, p. 17) 

 

Tal alteração no modelo de vida das pessoas marcou a transição de um 

regime agrário a um patamar que impulsionasse a evolução das tradições, cujo 

impacto desaguará na constituição de novos conceitos como proletariado, capital e 

mais-valia. Como cediço, a Revolução Industrial representou, por conseguinte, uma 

nova forma de organização de trabalho com a formação dos Estados Nações e 

ascensão da burguesia ao poder, de vez que estruturas foram transformadas com a 
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ajuda de descoberta de fontes de energias, tais como o vapor, a eletricidade e o 

petróleo. Também o ideário iluminista cooperara para a mudança provocada pela 

segunda onda onde surfaram novos valores políticos, sociais, econômicos, artísticos 

e culturais. (FERRAZ JUNIOR, 2014, p. 62) 

Ainda de acordo com Eric Hobsbawm, o aspecto sócio-geográfico que 

espaçava a sociedade rural da população urbana se pautava pela diferenciação de 

aparência e raciocínio, ainda que ignorassem o que se ocorria fora dos limites de 

seu distrito, tanto quanto os habitantes das aldeias longínquas e equidistantes: 

 

A linha que separava a cidade e o campo, ou melhor, as atividades urbanas e 
as atividades rurais, era bem marcada. Em muitos países a barreira dos 
impostos, ou às vezes mesmo a velha muralha, dividiam os dois. (...) Mesmo 
onde não havia uma divisão administrativa tão rígida, os habitantes das 
cidades eram quase sempre fisicamente diferentes dos homens do campo. 
Mesmos os habitantes urbanos que tinham a mesma religião e nacionalidade 
dos camponeses ao redor tinham uma aparência distinta: vestiam roupas 
diferentes e eram de fato mais altos (exceto no caso da população explorada 
que trabalhava nas fábricas ou dentro de casa), embora talvez fossem 
igualmente mais magros. Tinham provavelmente um raciocínio mais rápido e 
eram mais letrados, e certamente se orgulhavam disso. Ainda assim, em seu 
modo de vida, eram quase tão ignorantes sobre o que se passava fora do seu 
distrito, quase tão embotados, quanto os habitantes das aldeias. 

[...] Economicamente, entretanto, a sociedade rural ocidental era muito 
diferente. O camponês típico tinha perdido muito da sua condição de servo no 
final da Idade Média, embora ainda frequentemente guardasse muitas marcas 
amargas da dependência legal. A propriedade típica já de há muito deixara de 
ser uma unidade de iniciativa econômica e tinha-se tornado um sistema de 
cobrança de aluguéis e de outros rendimentos monetários. O camponês mais 
ou menos livre, grande, médio ou pequeno, era o lavrador típico. Se de 
alguma forma arrendatário, pagava aluguel ao senhor das terras (ou, em 
algumas áreas, uma quota da safra). Caso fosse tecnicamente um livre 
proprietário, provavelmente ainda devia ao senhor local uma série de 
obrigações que podiam ou não ser convertidas em dinheiro (como por 
exemplo a obrigação de enviar seu trigo para o moinho do senhor), assim 
como devia impostos ao príncipe, dízimos à Igreja, e algumas obrigações de 
trabalho forçado, todas elas em contraste com a isenção relativa das 
camadas sociais mais altas. Mas, se estes vínculos políticos fossem 
retirados, uma enorme parte da Europa surgiria como uma área de agricultura 
camponesa. Uma área na qual, geralmente, uma minoria de camponeses 
abastados tendesse a se tornar fazendeiros comerciais, vendendo ao 
mercado urbano um excedente permanente da safra; e, por outro lado, uma 
maioria de pequenos e médios camponeses vivesse de suas propriedades 
mais ou menos de forma auto-suficiente. A menos que elas fossem tão 
pequenas que os obrigassem a trabalhar parte do tempo na agricultura ou na 
manufatura, em troca de salários. (HOBSBAWN, 2003, p. 39) 
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No curso da segunda revolução industrial (entre meados dos séculos XIX e 

XX), a produção em massa era baseada em linhas de montagem, beneficiando-se 

da invenção da eletricidade. Assim, a 2ª revolução industrial será caracterizada pela 

padronização na produção de milhões de produtos idênticos, visando ao aumento da 

produtividade do trabalhador.1 Em comparação à chamada primeira onda, verifica-se 

que essa possuía uma sociedade rural que perdurou por 5.500 anos, ao passo que 

na revolução industrial a durabilidade foi de apenas 200 anos (MASI, 2019, p.27), 

porque ela mesma gerou, de forma acelerada, o progresso tecnológico, o 

desenvolvimento organizacional, a globalização, duas Guerras Mundiais, a 

Revolução Russa, Guerra Fria, a difusão da escolarização e a comunicação de 

massa. 

A terceira revolução industrial, também chamada de terceira onda, de âmbito 

tecnocientífica, cognominada como revolução digital ou do computador, teve seu 

início a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com o lançamento da bomba 

atômica em Hiroshima. Na primeira década dos anos 60, houve mais impulso 

tecnológico em decorrência da computação mainframe2, seguida do início da 

computação pessoal a partir de 1970. O referido período restou caracterizado pela 

inúmera colocação no mercado de novos produtos e máquinas, aliados ao 

crescimento da informática e robotização, bem como da junção entre ciência e 

produção. Nesse modelo, substitui-se o trabalhador com pouca qualificação e 

mecanizado pelo trabalho polivalente, investindo-se em treinamento de modo a dar 

espaço para que se tornasse mais participativo, permitindo a apresentação de 

                                                           
1Na produção, o destaque ficou para o modelo da Ford (Fordismo), que se baseava no taylorismo, 
com acréscimo de uma administração conjunta dos tempos e movimentos, abastecendo o trabalhador 
com peças e componentes por meio de esteiras (SILVA TOSE. 2005. P.13). Observa-se que, 
mediante produção em massa, havia uma hierarquia rígida, com escopo de fazer funcionar o modelo 
industrial, com violentos abusos aos direitos da personalidade, onde os profissionais eram 
mecanizados, sem investimento profissional de especialização. Nesse cenário, a segunda revolução 
industrial não teria como continuar, pois chegou ao ponto máximo de agressão à natureza, valendo-
se de combustíveis não renováveis (TOFFLER. 2015. P.130). As grandes indústrias passaram a 
perder força nos países desenvolvidos em 1950, migrando para países em desenvolvimento aonde a 
mão de obra era mais barata e com baixa especialização. 
2Mainframe é um computador de grande porte, dedicado normalmente ao processamento de um 
volume grande de informações. Os mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento 
a milhares de usuários através de milhares de terminais de usuários através de milhares de terminais 
conectados diretamente por meios de uma rede. (O termo mainframe se refere ao gabinete principal 
que alojava a unidade central de jogo nos primeiros computadores. Disponível em: 
http://WWW.dicionárioinformal.com.br/significado/mainframe/4950/Acesso em 05/09/2019. 
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sugestões na forma de sua realização, visando à melhoria da qualidade e 

produtividade.3 

Há na quarta revolução industrial um potencial muito mais incisivo do que 

nas anteriores que se destinou a transformar o rumo da sociedade, das coisas e das 

relações, a começar pela diminuição dos postos de trabalho, ao menos no que se 

refere às atividades que exigem pouca qualificação. De todo modo, a combinação e 

fundição das tecnologias dos mundos físico, digital e biológico vêm a ser a grande 

novidade e tem o condão de alterar drasticamente o curso da humanidade, através 

da reformulação de conceitos relativos à produção, consumo, transporte, logística e 

em relação à forma de exercício dos direitos da personalidade. (SCHWAB, 2016, p. 

11). 

O modelo fordista que foi adaptado às peculiaridades do Japão, emergiu 

como uma solução para o contexto da crise estrutural do capital dos anos de 1970. 

O que ocorreu, na verdade, foi o desenvolvimento de um novo modelo de 

organização da produção, um padrão flexível iniciado na empresa Toyota, e por isso, 

também chamado de Toyotismo. O quadro comparativo exibido abaixo ajuda a 

elucidar as principais diferenças entre os modelos de produção supracitados. 

(CUNHA, 2016, p. 198-200) 

Modelo Fordista Modelo Toyotista 

Produção em massa de um tipo de artefato na 

linha de montagem.  

 

Produção heterogênea, vários modelos 

distintos na mesma linha de montagem.  

 

Oferta superior à demanda, com geração de 

estoque.  

 

Oferta condicionada à demanda, produção  

just in time .  

 

                                                           
3Aqui, diferentemente do modelo fordista de concentração da produção, o modelo industrial funciona 
como uma unidade central, convivendo com inúmeros fornecedores satélites, através da 
terceirização. O modelo fordista que foi adaptado às peculiaridades do Japão, emergiu como uma 
solução para o contexto da crise estrutural do capital dos anos de 1970. O que ocorreu, na verdade, 
foi o desenvolvimento de um novo modelo de organização da produção, um padrão flexível iniciado 
na empresa Toyota, e por isso, também chamado de Toyotismo. O quadro comparativo exibido 
abaixo ajuda a elucidar as principais diferenças entre os modelos de produção supracitados (CUNHA, 
2016, p.198-200). 
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Trabalho parcelar comandado pela esteira de 

montagem.  

 

Trabalho operário em equipe, trabalhador 

polivalente.  

 

Cada operário se limita a manipular uma 

única máquina.  

 

Operário é capaz de, e incentivado a, utilizar 

várias máquinas. 

Trabalhador executa basicamente tarefas 

manuais repetitivas, o que desvaloriza a sua 

inteligência.  

 

Permite-se que o trabalhador utilize o seu 

intelecto para propor melhorias no processo 

produtivo.  

 

Não existe qualquer garantia de estabilidade 

para o trabalhador, mesmo os altamente 

produtivos.  

 

Garantia de emprego vitalício para uma 

parcela dos empregados mais experientes da 

empresa.  

 

Salários padronizados, sem qualquer 

incentivo a competitividade entre os 

operários.  

 

Incentivo à competitividade interna, 

mediante remuneração proporcional à 

produtividade de cada um.  

 

Fábrica realiza todo o trabalho do processo 

produtivo.  

 

Foco no núcleo da produção, delegação de 

tarefas a outras empresas.  

 

Relação direta da Empresa com toda a mão 

de obra envolvida.  

 

Subcontratação de mão de obra através de 

parceiras. 

 

Diante da rapidez das transformações decorrentes da quarta revolução, 

Klaus Schwab (2016, p.11) aponta três elementos capazes de distinguir essa era 
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das demais revoluções: velocidade, amplitude e impacto sistêmico. Por conseguinte, 

enquanto a terceira revolução industrial conviveu com as plataformas digitais, a 

quarta onda criará as plataformas globais, unindo o digital às experiências dos seres 

humanos (conhecimento subjetivo e objetivo), em ambiente físico.  

Logo, a diferença entre saber e inteligência, no mundo virtual se torna tênue. 

A visão premonitória socioeconômica de Masi, provocada pelas terceira e 

quarta ondas pode ser assim sintetizada, a partir da exposição referente ao processo 

de absorção do trabalho industrial em detrimento da mão de obra manual: 

 

Os ciclos das evoluções seguintes e dos progressos posteriores – ao 
contrário do que tem acontecido até agora na história – serão bem mais 
curtos do que a duração média da vida humana. Todos os tempos de 
referência serão bem mais curtos do que aqueles com os quais estávamos 
acostumados na era industrial. Dentro de algumas décadas, o trabalho 
manual desaparecerá quase por completo, exceto em certas atividades 
artísticas – como a escultura – e nos serviços às pessoas. Em breve, será 
possível delegar às máquinas não só o esforço físico e o intelectual do tipo 
repetitivo, mas também o trabalho inteligente, cabendo ao homem apenas a 
atividade criativa. A pressão pela flexibilidade e pela redução do horário de 
trabalho operacional prosseguirá em todos os países hiper-industrializados. 
A terceirização permanecerá, dentro e fora das empresas manufatureiras. 
As técnicas produtivas se tornarão cada vez mais flexíveis, permitindo a 
diversificação dos produtos e a oferta de bens não massificados e 
massificantes. 

Será possível projetar novos artefatos, prescindindo, cada vez mais, dos 
materiais disponíveis na natureza e inventando materiais novos, funcionais, 
para produzi-los. O espaço econômico de toda atividade – seus produtos – 
tenderá a ter dimensões globais. Os complexos industriais e comerciais, 
compostos de pessoas cada vez mais cultas e de tecnologias cada vez mais 
potentes, devem revolucionar, desde os alicerces, a sua atual organização, 
designada por Taylor a trabalhadores semianalfabetos e a arcaicos 
estabelecimentos manufatureiros. Na seleção feita pelo mercado global, 
sobreviverão as sociedades, os grupos, os partidos, os sindicatos e as 
empresas capazes de se reorganizar rapidamente em função dos valores 
globais e das tecnologias emergentes na sociedade pós-industrial.(MASI, 
2019, p.28) 

 

O referido avanço tecnológico, no entanto, possui um lado sombrio, vez que 

as empresas, cada vez mais têm que se reinventar não somente no aspecto 

econômico (para não perderem mercado), mas também no que se refere à sua 

responsabilidade social, notadamente a necessidade de se construir novos postos 
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de trabalho, sob pena de contribuir cada vez mais para a concentração de renda e 

para a violação aos Direitos Humanos, sobretudo os direitos de segunda geração. 

Tal fenômeno já está sendo revelado através do fechamento de estabelecimentos 

físicos, em face dos seus altos custos se comparados aos estabelecimentos virtuais. 

Nosmeios de comunicação como extensões do homem, o intelectual 

canadense Marshall MacLuhan ressaltará que, após três séculos da explosão da 

tecnologia, a implosão ocidental decorrera da fragmentária mecanização que se 

deteriora com a incursão da tecnologia elétrica que, por sua vez, cederá espaço 

para a simulação tecnológica da consciência:  

 

Depois de três mil anos de explosão, graças às tecnologias fragmentárias e 
mecânicas, o mundo ocidental está implodindo. Durante as idades mecânicas 
projetamos nossos corpos no espaço. Hoje, depois de mais de um século de 
tecnologia elétrica, projetamos nosso próprio sistema nervoso central num 
abraço global, abolindo tempo e espaço (pelo menos naquilo que concerne 
ao nosso planeta). Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das 
extensões do homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o 
processo criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente 
a toda a sociedade humana, tal como já se fez com nossos sentidos e nossos 
nervos através dos diversos meios e veículos. Se a projeção da consciência 
— já antiga aspiração dos anunciantes para produtos específicos — será ou 
não uma “boa coisa, e uma questão aberta as mais variadas soluções. São 
poucas as possibilidades de responder a essas questões relativas às 
extensões do homem, se não levarmos em conta todas as extensões em 
conjunto. (MACLUHAN,1971, p.17) 

 

Nesta conjuntura explicitada por MacLuhan, o capital se torna mais volátil 

sobre as extensões humanas calcadas na simulação tecnológica que se coaduna ao 

processo criativo do conhecimento, sem a necessidade da força de trabalho de 

outrora que marcou os ciclos anteriores, principalmente a segunda revolução 

industrial. Tal condição, todavia, viabiliza uma força de trabalho mais livre da 

subordinação do modelo taylorista, abrindo campo para a fertilização e produção de 

ideias, em ambiente de labor virtual, num mundo totalmente globalizado. 

Não obstante, Marshall MacLuhan ressalva que tamanha força de trabalho 

não se irá se adequar aos padrões sociais afeitos aos ditames da tecnologia, de 

maneira que são incapazes de integração daqueles refratários aos modelos 
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uniformes e contínuos, que não se enquadram nos esquemas de índice de 

inteligência:  

Se o criminoso é visto como um inconformista, incapaz de atender aos 
ditames da tecnologia, no sentido do comportamento segundo padrões 
uniformes e contínuos, o homem letrado se inclina a encarar pateticamente 
aqueles que não se enquadram nos esquemas. Mais especialmente, a 
criança, o aleijado, a mulher e as pessoas de cor comparecem como vítimas 
da injustiça, no mundo da tecnologia tipográfica e visual. Por outro lado, numa 
cultura que distribua papéis em lugar de empregos, o anão, o deformado e a 
criança criam seus próprios espaços. Deles não se espera que venham a 
caber em nichos uniformes e repetitivos — sempre fora de medida para os 
seus tamanhos. Veja-se a frase: “É um mundo para homens.” Como 
observação quantitativa, infindavelmente repetida numa cultura 
homogeneizada, ela se refere a homens que precisam ser Dagwoods em 
série, se quiserem integrar-se nela. É em nossos testes de Q.I. que 
produzimos a maior enchente de padrões espúrios. Inscientes de nossa 
tendência cultural tipográfica, nossos pesquisadores partem do princípio de 
que hábitos uniformes e contínuos constituem índices de inteligência, dessa 
forma eliminando o homem-ouvido e o homem-tato. (MCLUHAN, 1971, p.32) 

A globalização, por sua vez, é um fenômeno que teve sua base nos últimos 

séculos, cujo período exato é objeto de divergência, porquanto há quem entenda 

que tal fenômeno se iniciou quando os meios de comunicação se expandiram, no 

século XX. Entretanto, outros sustentam a tese de que a globalização é um processo 

gradativo que se iniciou no período das expansões marítimas no século XV, não 

sendo um fenômeno isolado, marcado por um acontecimento específico, visto que 

teve como um dos maiores marcos a Revolução Industrial, quando a expressão do 

poder deslocou-se para o capital. As sociedades urbanas, as lutas de classe, a 

regulação das relações sociais, a consolidação das diferenças entre povos de centro 

e povos de periferia, são algumas das características da sociedade industrial 

capitalista, cujo desenvolvimento acertou-se na tecnologia da produção e do 

mercado do consumidor.4 

                                                           
4A existência comunista procurou uma alternativa à dominação do capital, procurando deslocar o 
poder para a mão de obra. Uma solução artificial, desvincular da natureza humana cujas 
necessidades não são somente materiais. O capitalismo, apesar de calcar-se nas necessidades 
materiais, soube privilegiar o apelo essencial da natureza humana, a liberdade, mas não encontrou 
um sistema justo de distribuição das benesses da produção, exacerbando as diferenças entre pobres 
e ricos, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. De acordo com Reis (2005, p. 158), “desde a 
derrocada do comunismo, o mundo passa por um processo constante de globalização, liberalização e 
privatização. Isso tem provocado um enorme fluxo diário de recursos financeiros e transações em 
todo o mundo.” Em 1991, findou a Guerra Fria e, segundo Barreto (2013, p. 223), a queda da 
bipolaridade do mundo, que se dividia, basicamente, entre o sistema soviético e o norte-americano, 
fez com que “pela primeira vez na história da humanidade, um sistema econômico pretendeu-se 
universal.” Assim, o padrão norte-americano começou a influenciar diversos países, o comércio 
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A interação internacional das atividades políticas, econômicas, psicossociais, 

culturais e religiosas a que chamamos de globalização é um fenômeno internacional; 

e, como movimento transnacional, se sobrepõe às fronteiras de Estados soberanos, 

sendo impulsionado pela tecnologia da informação, à revelia da vontade das elites 

pátrias. Como uma força incontrolável, a globalização desenvolve-se por uma 

ruptura na evolução autônoma das sociedades, através de um processo turbulento, 

acelerado e revolucionário. Neste sentido, Bauman (1999, p.02) chega à conclusão 

de que “(...) para alguns, globalização é o que devemos fazer se quisermos ser 

felizes; para outros; é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, 

globalização é o destino irremediável do mundo, um processo irreversível. Estamos 

todos sendo globalizados, e isso significa basicamente o mesmo para todos.”, de 

modo que: 

A “globalização” está na ordem do dia; uma palavra da moda que se 
transforma rapidamente em um lema, uma encantação mágica, uma senha 
capaz de abrir as portas de todos os mistérios presentes e futuros. Para 
alguns, “globalização” é o que devemos fazer se quisermos ser felizes; para 
outros, é a causa da nossa infelicidade. Para todos, porém, “globalização” é o 
destino irremediável do mundo, um processo irreversível; é também um 
processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. 
Estamos todos sendo “globalizados” — e isso significa basicamente o mesmo 
para todos. Todas as palavras da moda tendem a um mesmo destino: quanto 
mais experiências pretendem explicar, mais opacas se tornam. Quanto mais 
numerosas as verdades ortodoxas que desalojam e superam, mais rápido se 
tornam cânones inquestionáveis. As práticas humanas que o conceito tentou 
originalmente captar saem do alcance da vista e são agora os ‘fatos 
materiais’, a qualidade do “mundo lá fora” que o termo parece ‘esclarecer’ e 
que ele invoca para reivindicar sua própria imunidade ao questionamento. 
(BAUMAN, 1999, p. 02) 

A Globalização compreende diversos fenômenos: econômicos, políticos, 

sociais e culturais, incluindo indivíduos e coletividades e nacionalidades; no entanto, 

não há só impactos positivos. Santos (2004) entende que a globalização mata a 

noção de solidariedade, uma vez que devolve o homem à condição primitiva de cada 

um por si; de maneira que, como se voltássemos a ser animais da selva, reduz as 

noções de moralidade pública a um particular insignificante. Mudança, reforma e 

desregulamentação são conceitos que justificam a substituição de estruturas e 

sistemas tradicionais por outros mais adequados para o ajustamento aos ditames 

                                                                                                                                                                                     
ampliou para diversos pontos do globo, levando a uma maior interação entre os países, reforçando 
ainda mais a globalização no final do século XX. 
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impostos pela nova ordem. É a era pós-industrial que começa a estabelecer os seus 

parâmetros de organização e comportamento.5 

O primeiro impacto que se percebe é o da globalização dos negócios ou da 

economia, mas que deve ser entendido como aquele que envolve todas as 

atividades da sociedade, pois que o conhecimento se transforma em um novo 

instrumento de colonialismo. Comparando a antiga globalização (os descobrimentos 

marítimos) com a atual, eis como Ramonet descreve o fenômeno: 

Daqui em diante, como no século XV, a Terra está disponível para uma nova 
era de conquista. Na época do Renascimento, os atores principais da 
expansão conquistadora eram os Estados. Hoje, as empresas e os 
conglomerados. Os grupos industriais e financeiros privados é que pretendem 
dominar o mundo, lançando suas investidas e acumulando um imenso 
espólio. Nunca os senhores da Terra foram tão poucos e tão poderosos. 
(RAMONET, 2002, p. 76) 

Conquanto esses senhores novos sejam poderosos e economicamente 

relevantes, a partir do momento em que tomam a forma de empresa e emprega 

seres humanos, é necessário, no mínimo, tratá-los como tal. Nas palavras de 

Cretella Junior (2000, p. 246), “não basta viver. É preciso viver com dignidade e o 

trabalho é que dignifica o homem.” Neste diapasão, Bastos (2001, p. 473) explana o 

fato de que é justamente “pelo trabalho que o homem realiza a sua própria 

existência. Transforma o mundo, impregnando-o da sua imagem, entretanto, ao ver 

de Barreto (2013, p. 223) a “globalização” ou “mundialização” expressam, na 

                                                           
5No dizer de Bauman, “a globalização tanto divide como une; divide enquanto une — e as causas da 
divisão são idênticas às que promovem a uniformidade do globo. Junto com as dimensões planetárias 
dos negócios, das finanças, do comércio e do fluxo de informação, é colocado em movimento um 
processo “localizador”, de fixação no espaço. Conjuntamente, os dois processos intimamente 
relacionados diferenciam nitidamente as condições existências de populações inteiras e de vários 
segmentos de cada população. O que para alguns parece globalização, para outros significa 
localização; o que para alguns é sinalização de liberdade, para muitos outros é um destino indesejado 
e cruel. A mobilidade galga ao mais alto nível dentre os valores cobiçados — e a liberdade de 
movimentos, uma mercadoria sempre escassa e distribuída de forma desigual, logo se torna o 
principal fator estratificador de nossos tardios tempos modernos ou pós-modernos. Todos nós 
estamos, a contragosto, por desígnio ou à revelia, em movimento. Estamos em movimento mesmo 
que fisicamente estejamos imóveis: a imobilidade não é uma opção realista num mundo em 
permanente mudança. E no entanto os efeitos dessa nova condição são radicalmente desiguais. 
Alguns de nós tornam-se plena e verdadeiramente “globais”; alguns se fixam na sua “localidade” — 
transe que não é nem agradável nem suportável num mundo em que os “globais” dão o tom e fazem 
as regras do jogo da vida. Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. 
Os desconfortos da existência localizada compõem-se do fato de que, com os espaços públicos 
removidos para além do alcance da vida localizada, as localidades estão perdendo a capacidade de 
gerar e negociar sentidos e se tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e interpretam 
sentidos, ações que elas não controlam — chega dos sonhos e consolos comunitaristas dos 
intelectuais globalizados.”  
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verdade, fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais muitas vezes 

excludentes. 

Toda nação busca o seu desenvolvimento econômico, e esse “depende do 

emprego crescente do trabalho produtivo do aporte de capitais externos, da adoção 

de inovações tecnológicas na produção, na existência de liberdades civis e de 

instituições de leis adequadas.” (SOUZA, 1997, p. 85). Apesar dos benefícios que a 

globalização traz, como maior circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, ela 

tem um impacto um impacto negativo no mercado de trabalho, pois é discutível se o 

que se chama de “escravidão moderna” é o preço da sede de lucro que a 

globalização carrega consigo, afinal, quanto menos os direitos trabalhistas são 

respeitados, mais competitividade terá o produto e maior lucro obterá o empresário.  

Logo, o desenvolvimento da sociedade de informação se deu no período 

pós-industrial, com preponderância no setor de serviços, em decorrência da 

propagação da tecnologia e da comunicação, cuja maior amplitude se deu a partir da 

década de 1970, quando ocorreu a digitalização e armazenamento da informação 

(CARMO. 2007. P.153). 

O cientista e livre-pensador norte-americano Noam Chomsky criticou o 

processo de globalização incentivado pelas grandes economias do mundo, 

argumentando que serviu apenas para enriquecer mais os ricos, em prejuízo dos 

países do sul, justamente porque se baseia em falsas ideias, favorecendo interesses 

corporativos e os próprios países ricos.  

Todavia, Chomsky indica que não se trata de ser contrário ao fenômeno da 

globalização, mas que haja uma diferenciação do modelo vigente, ao passo que as 

proposições devam surgir das ações e discussões: 

Ninguém aqui está contra a globalização. Devemos lembrar que o 
internacionalismo começou com a criação da Internacional dos Trabalhadores 
no século 19. O verdadeiro fórum antiglobalização está ocorrendo em outro 
lugar e está ligando a instituições ilegítimas. Aquela é a globalização que 
favorece às multinacionais, que promove uma luta de classes. Há cem anos, 
o movimento sindical estava na frente das multinacionais. O que nós 
queremos é uma globalização diferente. Outro ponto é a exploração política 
dos atentados de 11 de setembro para fomentar uma luta de classes e 
silenciar os que se opõem à globalização das multinacionais. Não vamos ficar 
quietos nem ser mais submissos. Não há razão para sermos intimidados por 
essa tática da luta de classes. A resposta está em nossas mãos. Podemos 
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ser obedientes e submissos, mas isso só vai dar liberdade aos centros do 
poder ilegítimo. Ou ignorar essa ordem ridícula e ilegítima. As prioridades 
estão dadas pelos temas que serão abordados. As propostas devem nascer 
da ação e da discussão. Qualquer movimento de massas deve agir assim. As 
propostas serão tiradas do debate. É a primeira promessa de construir uma 
nova Internacional.Os seres humanos têm meios de se destruir e as grandes 
potências chegaram muito perto disso nos últimos 50 anos. Um novo exemplo 
é o esforço para militarizar o espaço pela primeira vez. Essa forma atual de 
globalização aprofundou a divisão entre uma minoria muito rica e uma imensa 
maioria de destituídos. Isso vai exigir o uso da força para controlar as 
massas. Então será necessário militarizar o espaço, assim como no passado 
foram criadas as Forças Armadas para defender os interesses econômicos. 
Há uma conexão direta entre a globalização orientada para os seres 
humanos e o esforço para que haja um mundo para nossos netos, um mundo 
sem guerras.6 

 

Desta feita, a era pós-industrial é marcada pela importância da informação e 

com a expansão do setor de serviços em detrimento do setor industrial.  

Segundo Castells, o pós-industrialismo se utilizou da transformação da 

metodologia de produtos para a de serviços, a partir do surgimento das profissões 

administrativas calcada em mão de obra especializada, cujos matizes se 

subscrevem pelo iminente conteúdo de informação, provindo das economias de 

vanguarda: 

As teorias do pós-industrialismo e informacionismo utilizam como maior 
prova empírica de mudança do curso histórico o aparecimento de uma nova 
estrutura caracterizada pela mudança de produtos para serviços, pelo 
surgimento de profissões administrativas e especializadas, pelo fim do 
emprego rural e industrial e pelo crescente conteúdo de informação das 
economias mais avançadas. 

[...] É um fato obvio que a maior parte dos empregos nas economias 
avançadas localiza-se no setor de serviços e que esse setor é responsável 
pela maior contribuição para o PNB, mas não quer dizer que as indústrias 
estejam desaparecendo. (CASTELLS, 2014, p. 266-268) 

Como resultado dessas mudanças oriundas da tecnologia e da informação, 

tem-se uma maximização num ambiente de mútua cooperação em equipe, gozando 

o trabalhador de maior autonomia e responsabilidade. Manuel Castells apresenta 

algumas características básicas da sociedade da informação, dentre elas estão: (i) 

eliminação gradual do emprego rural; (ii) declínio do emprego industrial; (iv) 
                                                           
6Entrevista com Noam Chomsky. “Humanidade precisa de uma nova Internacional”. Nelson Jobim. 
Agência Carta Maior. Brasil, janeiro de 2002. 
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diversificação das atividades de serviços; (v) formação de proletariado em funções 

administrativas de escritório. 

Como visto até aqui, é inequívoco que a natureza do trabalho sofreu e 

sofrerá drástica mudança, pois cada vez serão necessários menos trabalhadores 

nos processos de produção ou prestação de serviços, haja vista a automação, 

robotização e inteligência artificial. Domênico de Masi adverte que cada produto que 

usamos hoje traz consigo menos fadiga humana: com quatorze horas de trabalho 

humano, a FIAT fábrica, atualmente, o mesmo produto que, há 15 anos fabricava em 

cento e setenta horas, de vez que nossos trisavós viveram 350 mil horas, das quais 

trabalharam 150 mil, ao passo que nossa geração trabalha 80 mil horas, à medida 

que o tempo passa, mudam os conceitos de juventude, antiguidade e velhice. Na 

Roma Antiga, aos 16 anos os jovens passavam a usar a toga branca e, daquele 

momento em diante, eram considerados adultos. Para os pós-modernos, acrescenta 

Masi, a passagem para a vida adulta se tornou mais gradual. Na Itália, por exemplo, 

é possível se casar aos 16 anos, mas quase todo mundo se casa em torno dos 30. 

Aos 18 anos a pessoa é considerada maior de idade e pode votar para deputado, 

aos 25 pode votar para senador, mas muitos não estão inseridos no mercado de 

trabalho. 

Do ponto de vista sociológico, noto que a maioria das pessoas torna-se velha 
apenas nos dois últimos anos de vida, quando se vê obrigada a gastar na 
farmácia, nesse curto espaço de tempo, a mesma quantidade de dinheiro que 
gastara em todos os anos anteriores de vida. De onde se deduz duas coisas: 
à medida que a expectativa de vida aumenta, deve-se adiar a idade para a 
aposentadoria, como está sendo feito na Itália e no Brasil. Mas, ao mesmo 
tempo, é preciso diminuir a quantidade de horas da jornada de trabalho, caso 
contrário não haverá vagas para os jovens. Em segundo lugar, é absurdo que 
todas as profissões, do minerador ao jornalista, se aposentem com a mesma 
idade. Sobretudo para quem trabalha com o intelecto, seria oportuno que 
cada um negociasse sua aposentadoria com o próprio patrão ou empregador, 
sem se prender à idade, como fazem os professores universitários nos 
Estados Unidos.  (MASI, 2015, p.107) 

Por conseguinte, torna-se inegável também que a maioria das ocupações 

dos dias atuais será extinta com o aumento da produtividade durante a quarta 

revolução. Segundo Bauman (BAUMAN, 2005, p.202), para cada nova vaga há 

alguns empregos que desaparecerem, simplesmente porque não há empregos 

suficientes para todos, já que o progresso tecnológico, de fato, o próprio esforço de 
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racionalização, tende a apregoar cada vez menos perspectivas de abertura do 

emprego da mão de obra desqualificada no mercado de trabalho.7 

Sob tal perspectiva analítica, Baumanchama atenção para o fato de que a 

conceituação de explosão demográfica vem a ser propagada pela Sociologia e a 

Ciência Política, ao passo que não se refere aos meios de subsistência de seus 

habitantes, pois que a expansão global moderna possibilitou o surgimento de uma 

espécie de horda de seres humanos desprovidos dos meios mais rudimentares de 

sobrevivência: 

O planeta está cheio é uma afirmação da sociologia e da ciência política. 
Não se refere à situação da terra, mas às formas e meios de subsistência 
de seus habitantes. 
A Globalização se tornou a terceira e atualmente a mais prolífica e menos 
controlada – linha de produção de refugo humano ou de pessoas refugadas. 
Também deu nova roupagem ao velho problema e encheu-o de um novo 
significado e de uma urgência sem precedentes. 
A expansão global da forma de vida moderna liberou e pôs em movimento 
quantidades enormes e crescentes de seres humanos destituídos de formas 
e meios de sobrevivência, até então adequados, no sentido tanto biológico 
quanto social/cultural dessa noção. (BAUMAN, 2005, p.14) 
 

A análise do fenômeno da Globalização sob o enfoque da questão da 

sobrevivência das pessoas no mundo contemporâneo informativo e tecnológico, sem 

probabilidade alguma de se retroceder a uma vida mais simples, no sentido de 

bloqueio do avanço da evolução das máquinas, chega-se à conclusão de que o 

conhecimento, quando bem explorado, é uma grande chave libertadora das 

desigualdades e injustiças, perpetradas por um arcaico mais ainda vigente paradoxal 

sistema corporativo, que ainda permite deixar no anonimato engrenagens humanas 

primordiais para o funcionamento de todo um processo construtivo e criativo de 

trabalho, que se refere às decisões jurisprudenciais. Destarte, uma das formas de se 

viabilizar a visibilidade dessas engrenagens humanas (assessores jurídicos), bem 

como ampliar a sua forma de captação no mercado de trabalho; quer seja para a 

função de assessoria propriamente dita; quer seja para funções análogas dentro de 

                                                           
7Só para se ter uma noção do exposto acima, segundo Daimler Benz, 70 a 80% dos empregos 
desaparecerão nos próximos 20 anos, em que pese o surgimento de outros novos postos de trabalho. 
O que não se sabe é se estes empregos serão quantitativamente suficientes. (BRASIL. 2019. 
Disponível em https://www.pragaseeventos.com.br/administracao-e-associativismo/como,nossa-vida-
era-mudar-elo-ceo-da-mercedes-benz)  
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um vasto leque de possibilidade previstas no mundo jurídico teórico e prático, é 

fazendo referência a esses profissionais nas obras científicas trabalhadas. 

Ressalte-se que não se pretende com tal argumento eliminar por completo a 

insegurança na manutenção desse específico cargo de assessoria, mas possibilitar 

maiores oportunidades mercadológicas no ambiente público ou privado, no caso dos 

profissionais não concursados. Isto porque, aos nascidos a partir de 1970, foi-se 

elaborando outra relação com o emprego, em virtude de sua escassez e de sua 

precarização, bem como em função de certo discurso a favor da flexibilidade 

individual e da necessária falta de apego dos vínculos empregatícios. Muitas vezes, 

tal relação empregatícia ocorre pela falta de relacionamento dos atributos e 

valorização do profissional. Nesse bojo, o trabalho já não pode mais oferecer um 

eixo seguro em torno do qual envolver e fixar autodefinições, identidade de projetos 

de vida.  Despido de seus adereços escatológicos e das raízes metafísicas, perdeu-

se a centralidade que se lhe atribuía à galáxia dos valores dominantes da sociedade, 

regida pela vocação ética do produtor. Outrora uma condição claramente temporária 

e anormal, a noção de desemprego que ganhou proeminência durante o nascimento 

da geração X sugere permanência e aponta para a regularidade da condição.   

Neste processo sem retorno, constata-se toda a viabilidade da alteração da 

economia da produção de bens para a de serviços, com aumento da importância 

dos profissionais liberais e técnicos, através da valorização do conhecimento e da 

gestão da tecnologia e da informação.  Não há dúvida de que tal avanço atingirá as 

profissões mais tradicionais, ainda que de alguma forma, como é o caso do universo 

do direito com o avanço inexorável da inteligência artificial, pois já há conhecimento 

de que no Brasil vários advogados foram dispensados por conta da maior 

produtividade gerada pela IA (Inteligência Artificial), mediante o uso do computador 

Watson. Há quem defenda ter a Inteligência Artificial uma perspectiva dúplice, 

tratando-se de Ciência e ao mesmo tempo engenharia. No primeiro caso, ela busca 

entender a natureza da inteligência, ao passo que no segundo ela visa a construção 

de artefatos que representem uma conduta inteligente (GOMEZ; JURISTO; 

MONTES; PAZOS, 1997, p. 01). 

Ainda neste aspecto Asunción Gómez, Natalia Juristo, Cesar Montes e Juan 

Pazos observam que:  
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La IA ha empreendido latarea de proporcionar una base teórica al concepto 
de inteligência. Para locual, utiliza lacomputadora como um laboratório 
donde desarrollarnuevas formas de pensar acerca del pensar. Al 
mismotiempo que facilito La comprensión de ciertas características de la 
inteligência humana, la IA se ha visto considerablemente enriquecida al 
intentar describir rasgos análogos a lainteligencia  natural com El 
detallenecesario  como para escribirun programa. De este modo, la 
metáfora entre mente y computadora se ha ampliado y madurado mucho 
(GOMEZ; JURISTO; MONTES; PAZOS, 1997, p. 01)8. 

Contudo, é importante assinalar a existência de duas linhas de Inteligência 

Artificial estudadas atualmente: a IA (Inteligência Artificial) fraca e a IA forte, sendo 

que ambas vêm sendo desenvolvidas desde a década de cinquenta; e, desde então, 

observa-se, cada vez mais, o aumento do medo do homem em ser substituído por 

elas. A primeira perspectiva que está em franca expansão é aquela que se propõe a 

desenvolver um ato repetitivo, por exemplo, um utilitário para uma determinada 

finalidade, através de um programa de controle de planilhas eletrônicas, controle de 

caixa de clientes, modelos de petições de casos assemelhados. A IA fraca, sem 

dúvida, é uma forma de automação muito mais eficaz do que um ser humano, pois 

se colocá-lo para desenvolver a mesma tarefa repetitiva, demorará muito mais 

tempo, sendo impossível competir.  

Por outro lado, a IA forte possui uma ambição bem maior: a de reproduzir a 

consciência. O medo da IA reside no fato de que muito de nosso conhecimento, até 

hoje, é voltado para a memória; ou seja, um professor, por exemplo, que tenha um 

conhecimento amplo, pergunta-se: tal profissional tem um processamento desse 

conhecimento ou simplesmente o acumulou de memória? Se se tratar da segunda 

hipótese no tocante ao acúmulo de memória, o “Google” poderá substituí-lo. Daí o 

porquê da dificuldade do desenvolvimento da IA forte, que não passa de um certo 

limite, a não ser nos filmes de ficção, pois, como podemos reproduzir aquilo que não 

conhecemos, não sabemos em que se fundamenta a consciência humana.  

Para se replicar algo é preciso conhecer bem este algo; entretanto, 

possuímos hipóteses constituídas pela razão ou pela experimentação das teorias 

                                                           
8 Tradução: “A IA tem empreendido a tarefa de proporcionar uma base teórica ao conceito de 
inteligência. Para o qual, utiliza o computador como um laboratório aonde desenvolver novas formas 
de pensar acerca do pensar. Ao mesmo tempo em que facilitou a compreensão de certas 
características da inteligência humana, a IA tem sido consideravelmente enriquecida ao tentar 
descrever características análogas a inteligência natural com o detalhe necessário como para 
escrever um programa. Deste modo, a metáfora entre mente e computador tem sido ampliada e 
amadurecido muito”. 
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filosóficas e biológicas? Uma das capacidades da consciência humana é ler nas 

entrelinhas, através da associação, da ironia, das expressões de uso conotativo, 

além de simbolismos mais complexos como a proposição mítica. Outro atributo da 

consciência, de difícil de ser replicado é a emoção. Como colocar emoção no 

computador, visto que trabalha com algoritmo, com lógica; ou seja, ideias 

concatenadas da maneira mais adequada possível. É a arte de raciocinar 

adequadamente e esta denominação vem a ser de ordem é explicativa e não 

criativa. O que faz o mundo avançar é a intuição e não a lógica. A criatividade é 

umelemento humano difícil de ser replicado. Outro componente importante da 

consciência humana é a emoção. Como colocar emoção num computador?  

Como viabilizar uma IA forte capaz de agregar 

raciocínio+memória+linguagem+emoção? Um sistema computacional seria capaz de 

discernir valores éticos e morais? Contudo, só tem valor moral o sentimento e a 

emoção do amor que pode ser controlada pela vontade, pois que o amor é uma 

construção, objeto de um ato de vontade sólido e não passageiro. (KANT, 2002, p. 

47)  

Por este viés, Kant completar-se-á:  

Se a razão não é apta bastante para guiar com segurança a vontade no que 
respeita aos seus objetos e à satisfação de todas as nossas necessidades... 
visto que um instinto natural inato levaria com muito maior certeza a este fim, 
e se, no entanto, a razão nos foi dada como faculdade que deve exercer 
influência sobre a vontade, então o seu verdadeiro destino deverá ser 
produzir uma vontade, não só boa quiçá como meio para outra intenção, mas 
uma vontade boa em si mesma, para o que a razão era absolutamente 
necessária, uma vez que a natureza de resto agiu em tudo com acerto na 
repartição das suas faculdades e talentos. Tudo na natureza age segundo 
leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação 
das leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma vontade. Como para 
derivar as ações das leis é necessária uma razão, a vontade não é outra 
coisa senão a razão prática... a vontade é a faculdade de escolher só 
aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como 
praticamente necessário, quer dizer como bom. (KANT, 2002, p. 25) 

 

A dialética do computador é trazer o significado, o sinônimo, através das 

infinitas combinações lógicas entre os algoritmos; contudo, não há compreensão, 

somente conteúdo; ou seja, acúmulo de informações. Ter conhecimento não é ler 

muitos livros, não é acumular conteúdo, de vez que a inteligência é um exercício de 
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escolha, de discernimento. E o maior exercício de inteligência é a identidade: 

descobrir a si próprio acima das situações do meio, de modo a encontrar o marco 

fundamental da tua fundação enquanto ser humano. Conhecer a ti mesmo. A 

consciência (que tem a origem no vocábulo consciere) significa saber junto, saber 

por contraste. Então, pode-se dizer que a consciência nasce por contraste e um dos 

contrastes fundamentais é exatamente o contraste da mente com todos os seus 

conteúdos com a tua identidade que faz escolhas no meio desses conteúdos da 

mente.  

Enfim, pode-se dizer que o contraste fundamental de uma pessoa inteligente 

é, exatamente, ter identidade e saber comparar os dados do mundo que a mente 

traz com essa identidade e fazer escolhas adequadas. Quer dizer, a consciência 

exige identidade que nasce do contraste. Se não há centro, não há processamento 

das informações, elemento de alta complexidade para integrar o computador, uma 

vez que a máquina não possui um centro fundamentado em valores. Assim, a 

inspiração não pode vir simplesmente do conhecimento das premissas, mas de outro 

lugar, da identidade. E tal situação exige que o homem seja criativo, intuitivo. 

 

1.2. O Bem Humano e Bem Não Humano. 

A palavra intangível vem do latim tangere, que significa “tocar”. Portanto, os 

bens intangíveis são aqueles que não podem ser tocados, pois não possuem corpo 

físico, são incorpóreos, representados por direitos de uso de um bem ou direitos 

associados a uma organização. São considerados como exemplos de bens 

intangíveis as patentes, as marcas e os nomes empresariais, as licenças e 

franquias, o desenvolvimento de tecnologia, know-how, as receitas e fórmulas, os 

modelos, os projetos e protótipos, além dos direitos autorais.  

Logo, os bens e direitos intangíveis não podem ser tocados porque não têm 

corpo, mas podem ser negociados, transferidos ou vendidos. Bem humano e bem 

não humano são formas de riquezas que, ao longo de toda a história, 

desempenharam papéis fundamentais e complementares no processo de 

crescimento e desenvolvimento econômico.  
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Em seu livro O capital no século XXI, Thomas Piketty (2014, p.51) define 

capital não humano como conjunto de ativos não humanos a serem adquiridos, 

vendidos e comprados em algum mercado de imóveis ou equipamentos, edifícios e 

estabelecimento de infraestrutura oupatentes, utilizados pelas empresas pelo capital 

financeiro e profissional. No que tange ao capital humano,Piketty (idem, p.52) 

reverbera que o capital humano não pode pertencer a outrem, tampouco pode ser 

comprado e vendido num mercado de forma permanente, uma vez que a pessoa 

humana pode oferecer seus serviços sob algum tipo de controle de trabalho, não 

obstante em caráter temporário com limitações nos horários e na abrangência dos 

serviços prestados, exceto no regime de escravidão.  

Cabe salientar, nada obstante, que o capital não é um conceito imutável, 

pois que reflete o Estado de desenvolvimento e as relações sociais que regem uma 

sociedade. Assim, o referido autor, ao definir o capital como todo tipo de riqueza que 

possa pertencer a indivíduos ou a um grupo de indivíduos (pessoas físicas ou 

jurídicas) e que possa ser transmitida e transferida (alienada, cedida), ressalta que 

tal conceituação pode ser alterada substancialmente no tempo e no espaço, citando, 

por exemplo, o ar, o mar, as montanhas, os monumentos históricos, o conhecimento. 

É este último, o conhecimento, a matéria-prima e o capital de que dispõem os 

assessores judiciais. 

Não há dúvida de que certos interesses privados gostariam de poder possuí-

los, às vezes alegando um intuito de promover a eficácia e não somente satisfazer 

seus próprios interesses. Porém, não há como assegurar que isso coincida com o 

interesse geral. 

Afinal, para que serve o capital? 

Para Thomas Piketty, a resposta advém do ponto de vista de que o 

capital, em todas as civilizações, irá desempenhar funções referentes ao 

serviço de habitação no âmbito da locação e ao fator de produção de bens e 

serviços: 

Em todas as civilizações, o capital desempenha duas grandes funções 
econômicas: permite que as pessoas tenham onde se abrigar (isto é, para 
prover serviços de habitação, cujo valor é medido pelo preço dos aluguéis – 
o valor do bem-estar gerado pelo ato de dormir e viver sem estar exposto ao 
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relento) e serve como fator de produção para confeccionar bens e serviços 
(cujo processo de produção pode necessitar de terras agrícolas, 
ferramentas, edificações, escritórios, máquinas, equipamentos, patentes, 
etc.). Historicamente, as primeiras formas de acumulação capitalista 
parecem envolver tanto ferramentas como o aperfeiçoamento da terra 
(construção de cercas, irrigação, drenagem, etc.), além de formas 
rudimentares de habitação (cavernas, tendas, cabanas, etc.) antes de 
evoluir para outras acumulações mais sofisticadas de capital industrial e 
profissional, assim como para locais de moradia cada vez mais elaborados.( 
PIKETTY,  2014, p.209) 

 

Nesse cenário, estudos revelam que as organizações de ponta, a partir da 

década de 1990, passaram a considerar os bens intangíveis como diferencial 

competitivo, capazes de prover a sustentabilidade dentro de um ambiente de 

negócios de complexidade crescente. O gerenciamento de tais ativos, como o 

conhecimento, passou a ser visto como importante instrumento de capacitação para 

a competição. Nesse cotejo, o conhecimento tácito vem sendo considerado como 

parte dos bens intangíveis, passando a ser considerado um recurso de grande valor 

competitivo. 

Dentro dessa análise, observa-se que tais bens vêm se tornando muito 

relevantes dentro de uma organização, em detrimento de seus ativos tangíveis 

(como máquinas, prédios, veículos etc.). Este fenômeno é consequência da 

modernização da economia mundial atrelada a um acelerado avanço tecnológico, 

que passou a considerar fatores como capacidade de inovação, conhecimento, 

habilidades de negociação, localização geográfica, produtividade, qualidade, entre 

outros itens, como indicadores de competitividade entre as instituições.  

Destarte, o sucesso na individualização do conhecimento tácito nos levará a 

uma melhor tentativa de resolução de eventuais conflitos de interesses envolvendo 

direitos individuais e sociais. Em outras palavras, busca-se harmonizar e 

compatibilizar eventual conflito existente entre o interesse geral no acesso a novos 

conhecimentos com aplicação na indústria e o interesse particular do detentor do 

conhecimento implícito, analisando-se a necessidade de um melhor mecanismo de 

sua proteção, dentro de uma realidade tecnológica e global contemporâneos. 

A despeito de contemplar o conhecimento tácito como bem intangível a ser 

protegido pela propriedade industrial, procurar-se-á abordar os direitos do 
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profissional que o detém, bem como sua valorização em relação à sociedade e 

proteção legal, levando-se em consideração a observância dos princípios da função 

social das instituições e a dignidade da pessoa humana, como núcleos 

fundamentadores da Ordem Econômica Constitucional Brasileira. Não obstante, é 

inegável a influência e abrangência da internet no mundo nas últimas décadas, 

especialmente através do processo de popularização do acesso à rede ocorrido nas 

últimas duas décadas. Diferentemente de tantas outras inovações que demandam 

um período mais longo de tempo para absorção pelo público, especialmente em 

função da curva inerente à construção de credibilidade comum na relação de 

consumo, o acesso ao ambiente virtual imprimiu velocidade jamais vista, estudada 

ou prevista. 

Como já observado alhures, as gradativas mudanças, não só no Brasil, 

como também na economia mundial, vivenciadas nas últimas décadas, vêm sendo 

apontadas por vários pesquisadores como um período de transição de uma 

sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. E o conhecimento é uma 

forma de valorizar o ser humano. É fato que a aplicação do conhecimento nas 

organizações influencia no seu valor, uma vez que a materialização desse recurso, 

mais as tecnologias disponíveis e empregadas para atuar em empresas que 

acompanham o processo de globalização, produzem benefícios intangíveis, 

ampliando a valoração de mercado.  

A esse conjunto de benefícios intangíveis denominou-se Capital Intelectual. 

Esse capital intelectual é constituído pelo conhecimento, pela informação, pela 

propriedade intelectual e pela experiência que pode ser utilizada na geração de 

riquezas. A título de exemplo, em nossa legislação civil, no art. 1031 do Código Civil, 

verifica-se que a apuração do valor das quotas do sócio retirante se faz, 

prioritariamente, na forma prevista no contrato social, haja vista a livre manifestação 

da vontade das partes. No entanto, a estipulação contratual não é intocável, 

podendo ser objeto de impugnação quando demonstrada a sua ilicitude ou 

abusividade, ferindo a garantia constitucional do direito à propriedade. De tempos 

em tempos o poder Judiciário é motivado e determina a aplicação da regra geral 

com a apuração dos haveres verificada através de um balanço especialmente 

levantado. 
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A regra para a apuração de haveres é que seja realizado um balanço 

especial de determinação — também chamado de “balanço empresarial”, levando-se 

em consideração os valores prováveis de liquidação dos bens componentes do 

patrimônio da sociedade à data da resolução.Modernamente, pode-se afirmar que o 

balanço contábil “ficou para trás” no âmbito empresarial, porque não contempla a 

MARCA, ESTRATÉGICA, LOGÍSTICA, RH, KNOW-HOW; ou seja, ativos 

intangíveis. De forma abrangente, as empresas ou seus ativos podem ser avaliados 

de quatro maneiras.  

Damodaran (2007, p. 443) classifica as abordagens da seguinte forma:  

a) abordagens de avaliação baseadas em ativos, em que estimamos o que 

os ativos, possuídos por uma empresa valem correntemente;  

 

b) abordagens de avaliação pelo fluxo de caixa descontado, que descontam 

os fluxos de caixa para se obter um valor do patrimônio líquido para a 

empresa; 

 

c) abordagens de avaliação relativa, que baseiam o valor nos múltiplos e as 

abordagens de precificação de opções, que usam a avaliação de direitos 

contingentes. 

De tal modo, para a mensuração do valor econômico, em processos judiciais 

de dissolução de sociedade, são utilizados métodos para avaliação da sociedade 

que, conforme afiança Ornelas: 

[...] tem suporte nos Princípios e Normas Brasileiras de Contabilidade 
vigentes, adaptados a essa espécie avaliatória”, com isso, vários outros 
fatores como a existência ou não de Goodwill, que implicam na valorização 
do patrimônio da empresa, é considerado para apuração dos créditos do 
sócio. 

Durante o processo de verificação dos haveres, o avaliador encontrará um 
valor econômico estimado da sociedade, que deverá se fundamentar em 
determinadas premissas e diretrizes técnicas. Entre elas, o valor do 
dinheiro, o risco do negócio, a taxa de desconto dos lucros futuros, bem 
como, informações de taxa de crescimento, expectativas de lucros futuros, 
informações internas que podem não ser divulgadas pela empresa. 
(ORNELAS, 2003, p.169) 
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Frise-se que a avaliação patrimonial toma por base os valores atualizados 

dos componentes do ativo e do passivo da sociedade, sendo a diferença apurada o 

indicador de valor. Em situações relativas a processos de apuração de haveres, é 

procedida através do chamado Balanço de Determinação. Essa técnica consiste na 

menos tecnológica de todas, atribuindo ao valor da sociedade o valor do seu 

Patrimônio Líquido — PL. De cunho puramente contábil, tal modelo não é mais 

sensibilizado pela capacidade da empresa em gerar resultados, correndo um grande 

risco de nivelar por baixo o seu valor. Na tentativa de corrigir tal distorção, alguns 

autores defendem a tese de acréscimo ao valor determinado com nessa técnica do 

chamado goodwill, que seria uma forma de mais valia do negócio. Tal técnica pode 

ser usada com segurança nos cenários de avaliação nos quais a atividade da 

empresa avaliada tenha sido descontinuada. 

Nesse sentido, observe: 

 

SOCIEDADE COMERCIAL. DISSOLUÇÃO. APURAÇÃO DOS 
HAVERES. Em ação de dissolução parcial de sociedade comercial, julgada 
procedente, com a retirada dos sócios demandantes, houve trânsito em 
julgado, mas se deixou de definir o tempo a ser considerado para apuração 
dos haveres. Iniciada a liquidação para apuração dos haveres, o juiz deferiu 
perícia, em 1999, decisão que, dentre outras, determinou a forma de 
apuração dos haveres dos sócios retirantes, definindo que seria realizado 
balanço com a realidade da empresa em 31/12/1990 (último balanço antes 
da retirada) e a apuração do fundo de comércio pela média dos últimos oito 
anos (1991 a 1998). Em 2000, proferiu outra decisão, determinando outro 
balanço especial em 31/12/1999 e o fundo de comércio pelo preço de 
mercado na mesma data, apurado pela média dos últimos oito anos (1992 a 
1999). O acórdão recorrido entendeu que houve violação ao disposto no art. 
471 do CPC. A Turma proveu o REsp para restabelecer a decisão 
agravada, entendendo que a alteração da decisão anterior sobre o período 
de apuração da perícia para avaliação do patrimônio da empresa não 
ofendeu o artigo citado, uma vez que cabe ao juiz encontrar a justa partilha 
a cada um dos sócios de acordo com suas quotas, pela apuração da 
realidade da empresa, levando em conta, ainda, os fatos supervenientes, no 
caso há uma demora na realização dos atos judiciais de avaliação. RESP 
515.681-PR, Rel. Min. Ruy Rosado, julgado em 10/6/2003. 

 

No referido processo, foram encontradas dificuldades para mensurar os 

intangíveis não adquiridos, tais como: marcas, patentes, pesquisa e 

desenvolvimento, carteira de clientes, contratos de exclusividade na comercialização 

de produtos, entre outros não evidenciados nos demonstrativos contábeis. Dentro 



44 
 

dessa análise, nota-se que os bens intangíveis têm se tornado cada vez mais 

relevantes numa organização, em detrimento de seus bens tangíveis, como 

máquinas, prédios, veículos etc, tendo em vista o seu maior valor agregado. Por tais 

motivos, outros métodos avaliativos que incluam mais eficazmente a apuração de 

bens intangíveis têm sido adotados; quer seja através de uma Due Diligence para 

eventuais fusões e aquisições; quer seja por provocação judicial com propositura de 

demandas de dissolução societária, com apuração de haveres. Isso é consequência, 

como acima abordado, da modernização da economia mundial atrelada a um rápido 

avanço tecnológico, onde Bem humano e bem não humano são formas de riquezas 

que, historicamente, desempenharam papéis fundamentais e complementares no 

processo de crescimento e desenvolvimento econômico.  

 

 

 

1.3. O Conhecimento enquanto Bem Jurídico: Escola Objetivista e Subjetivista. 

A busca pelo conhecimento advém da Antiguidade, sendo importante 

destacar a relevância filosófica e humana da obra de Aristóteles (384-322 a.C.), no 

que tange à sua concepção de justiça e de equidade, além de sua imensa influência 

sobre a cultura ocidental nesses dois mil e quatrocentos anos. Durante a Idade 

Média, o grande pensador grego foi considerado o mais importante filósofo e sua 

doutrina tida como verdade inatacável. Com base na obra aristotélica, Santo Tomás 

de Aquino buscou, em seus escritos, harmonizar razão e fé, alma e intelecto: 

A alma humana é a última das substâncias intelectuais. E isto tem o seu 
termo na alma humana que detém o último grau nas substâncias intelectuais. 
Por este motivo, o seu intelecto possível está para as formas inteligíveis como 
a matéria primeira, que detém o último grau do ser sensível, está para as 
formas sensíveis.E, pelo fato de que entre as outras substancias inteligíveis é 
a que está mais em potência, a alma torna-se tão próxima das coisas 
materiais, que a realidade material é atraída a participar do seu ser, de modo 
que da alma e do corpo resulta um único ser num único composto, embora 
esse ser, dado que é da alma, não seja dependente do corpo. E assim, 
depois desta forma, que é a alma, encontram-se outras formas com maior 
potencialidade e mais próximas da matéria, ao ponto de o seu ser não se dar 
sem a matéria. Também nelas há uma ordem e grau até às primeiras formas 
dos elementos, que são as mais próximas da matéria. Em razão disto elas 
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não têm qualquer operação a não ser segundo a exigência das qualidades 
ativas e passivas, e de outras pelas quais a matéria se dispõe para a forma. 
(AQUINO, 2005, p.34) 

Apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles rejeitava algo fundamental 

na filosofia de seu mestre: a ideia de que existem dois mundos. Segundo Platão, os 

objetos de verdadeiro conhecimento habitam outro mundo (abstrato – independente 

de tempo e de espaço, acessível apenas ao intelecto). Já para Aristóteles, não 

existem dois mundos, o mundo é um só; ou seja, aquele que vivemos. Com base em 

tal assertiva, o filósofo descartou a teoria das formas ideais de Platão, pois advogava 

a sua vontade de conhecer o mundo através de experiências empíricas. 

Destarte, o mundo é concebido por Aristóteles de forma finalista, onde cada 

coisa tem uma atividade determinada por seu fim, de modo que o bem é a plenitude 

da essência, aquilo a que todas as coisas tendem. O bem, portanto, é a finalidade 

de uma coisa (ou de uma ciência ou arte). A finalidade da medicina é a saúde, e a 

da estratégia é a vitória. Dentre todos os bens, contudo, há um que é supremo, que 

deve ser buscado como fim último da Polis. Esse bem é a felicidade, entendida não 

como um estado, mas como um processo, uma atividade através da qual o ser 

humano desenvolve da melhor maneira possível suas aptidões, de vez que alguns 

são produtos à parte das atividades que os produzem: 

 

Assim, aquele que permanece firme e teme as coisas que deve, por um fim 
correto, da maneira que convém e no momento oportuno, ou que se mostra 
confiante sob as mesmas condições, é um homem corajoso, pois as ações e 
emoções do corajoso estão de acordo com o que é meritório e segue o que a 
razão prescreve. O fim de toda atividade é o que está conforme com as 
disposições de caráter das quais ele procede, e para o corajoso a coragem é 
nobre. Tal será, pois, também o fim que persegue o corajoso, já que uma 
coisa sempre se define por seu fim; é, por conseguinte, porque isto é nobre 
que o corajoso enfrenta os perigos e age conforme a coragem. 
A virtude é uma disposição de caráter relacionada com a escolhade ações e 
paixões, e consistente numa medianía, isto é, a medianía relativa a nós, que 
é determinada por um principio racional próprio dohomem dotado de 
sabedoria prática. É um meio termo entre dois vícios, um por excesso e outro 
por falta, pois nos vícios ou há falta ou há excesso daquilo que é conveniente 
no que concerne às ações e àspaixões, ao passo que a virtude encontra e 
escolhe o meio-termo. (ARISTÓTELES,1984, pgs. 17-24) 

 
 

Séculos depois, Immanuel Kant desenvolveu uma linha de pensamento 

inaugurada por Locke, sobre a qual há dois tipos diferentes de limitações para o que 

se pode conhecer e não só um (visão aristotélica). O primeiro é aquilo que existe; ou 
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seja, é a soma de tudo o que há, incluindo-se um Deus, almas imortais ou qualquer 

outra coisa que componha a realidade total, mas nós humanos só podemos 

conhecer o tanto dela ou aspectos dela, que o aparelho corporal é capaz de 

apreender em sua constituição humana, no tocante ao armazenamento de 

informações:  

Certamente, há de ser permitido mesclar conjecturas no desdobramento de 
uma história com a finalidade de preencher lacunas nas informações, pois o 
que precede, como causa distante, e o que segue, como efeito, podem, para 
tornar concebível a passagem, oferecer uma direção consideravelmente 
segura na descoberta das causas intermediárias. Contudo, deixar que uma 
história surja totalmente e apenas a partir de conjecturas não parece ser 
muito melhor do que o projeto de escrever um romance. Além disso, ele não 
poderia levar o nome de uma história conjectural, mas de uma mera ficção.  
Entretanto, o que não se permite ousar no desdobramento da história do agir 
humano, bem pode ser tentado através de conjecturas em relação 
ao primeiro início mesmo, desde que a natureza o produza. Ora, não se 
permite inventá-lo, mas ele pode ser tirado da experiência se se supõe que 
ela, no primeiro início, não era melhor nem pior do que como nós a 
encontramos agora: uma suposição que está de acordo com a analogia da 
natureza e não traz consigo nenhum risco. Uma história do primeiro 
desenvolvimento da liberdade a partir de sua disposição originária na 
natureza do homem é, por isso, algo completamente distinto da história da 
liberdade em seu desdobramento, a qual pode fundar-se apenas sobre 
informações. (KANT, 2002, p.109) 

Para Kant, de um lado está o que existe, independentemente de nós e de 

nossa capacidade de experiência; e, de outro, o que se tem meios de experimentar, 

sendo o segundo mais restrito. Em outras palavras: de um lado encontramos o 

mundo do conhecimento possível (dos fenômenos), sendo que todas as formas que 

esse conhecimento assume são dependentes do sujeito. Por outro viés, encontrar-

se-á o mundo das coisas tal como são em si mesmas. A plenitude intelectual do 

filósofo Kant está em ter reunido harmoniosamente as duas abordagens antagônicas 

e conflitantes de Platão e Aristóteles mencionadas anteriormente, relembrando: a 

platônica inclina-se a defender o conhecimento oculto sob a superfície proveniente 

de um mundo abstrato; enquanto a abordagem aristotélica defende a tese da 

existência de apenas do mundo real (pensamento empirista). 

Como dito, a conjugação dos dois pensamentos (abstrato e empírico) de 

forma coerente e plausível, constituiu um marco no pensamento filosófico, uma 

verdadeira “virada kantiana”, segundo a qual se delimitou no tempo a justificativa e 

concepção do conhecimento. Nesse contexto, em sua obra intitulada Princípios 

fundamentais da Metafísica dos Costumes, Kant objetiva destacar uma filosofia pura 
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e moral, que esteja distante do particular e contingente da ação moral, tomada a 

partir do homem com sua relação com o mundo, onde o autor estabelece princípios 

apodícticos, exprimindo uma atividade lógica absoluta, cuja validade seja universal, 

que culmina em uma filosofia moral apoiada na formalidade e na metafísica, extraída 

de si mesma; ou seja, aplicada de forma lógica e racional. 

Kant inicia a obra citada fazendo uma observação acerca da antiga divisão 

da filosofia grega, que se divide em Física, Ética e a Lógica, a partir de então a 

distinção entre o conhecimento formal, que é onde a Lógica se inclui um 

conhecimento que se dá a priori, também chamada de Filosofia Pura, pois é 

independente da experiência. Já o conhecimento material é composto pela Física e 

pela Ética, sendo que a primeira trata de como as coisas acontecem e a segunda de 

como as mesmas deveriam acontecer baseiam-se em princípios da experiência, tal 

conhecimento é objeto da Filosofia Empírica. Kant deixa isso muito claro quando 

afirma que:  

Todo conhecimento racional é ou material e refere-se a qualquer objeto, ou 
formal e ocupa-se exclusivamente com a forma do entendimento e da razão, 
um e outro em si mesmos considerados, e com as regras universais do 
pensamento em geral, sem distinção de objetos. A filosofia formal 
denomina-se LÓGICA, mas a filosofia material, que trata de objeto 
determinados e das leis a que eles estão sujeitos, divide-se, por sua vez, 
em duas, visto estas leis serem ou leis da natureza ou leis da liberdade. A 
ciência das primeiras chama-se FÍSICA; a das segundas, ÉTICA. Aquela 
dá-se também o nome de Filosofia da natureza ou Filosofia natural; a esta, 
o de Filosofia dos costumes. A Lógica não pode comportar parte empírica, 
ou seja, parte naqual as leis universais e necessárias do pensamento 
estribem em princípios tomados da experiência; de contrário, não seria 
lógica, isto é, cânone do entendimento e da razão, válido para todo 
pensamento e capaz de ser demonstrado. (KANT, 2009, p. 120) 

 

Nesses estudos, gradativamente, Kant adota uma postura crítica ante a 

correlação entre conhecimento e realidade, assegurada pelo racionalismo. Apesar 

de o conhecimento ter origem na experiência, não depende exclusivamente dela. A 

realidade física é conhecida a posteriori-indutivamente, a partir da experiência. 

(BARSA, 2002, v.8). Baseado em tais premissas, Kant entende o direito como o 

conjunto das condições, por meio das quais o arbítrio de um pode harmonizar-se 

com o arbítrio de outro, segundo uma lei universal da liberdade (MAFFETONE, 

2005, pg.212) 
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Portanto, se há ação humana pode coexistir com a liberdade de cada um 

segundo uma lei universal, Kant entende que a injustiça é praticada quando esta 

impede tal ação através da resistência, que não poderá coexistir com a liberdade 

segundo as leis universais. Ao meditarmos sobre o processo da vida humana, 

vemos que a sorte de uns está mais condicionada pelas coisas de seu interesse 

objetivo, ao passo que a de outros estaria mais dependente do próprio íntimo, do 

sujeito. Ora, até um certo ponto, mais para um lado do que para o outro, sendo 

natural que, em cada caso, a nossa tendência seja para interpretar tudo de acordo 

com nosso próprio tipo. (JUNG, 1981, p.27) 

O trecho acima trasladado refere-se a uma parte da introdução ao estudo de 

Carl Jung que define as duas situações típicas da consciência: a introvertida e a 

extrovertida. As duas disposições psíquicas narradas pelo referido psicanalista foram 

influenciadas pelas correntes culturais, fazendo-se alusão, desde a Antiguidade, às 

filosofias antagonistas perpetradas por Platão e Aristóteles que, em tempos atuais, 

podem talvez ser humanidades de outro.  

Tais disposições também podem ser chamadas de Mito Objetivo e Mito 

Subjetivo, segundo Lakoff e Johnsom (2002, p.292) 

Segundo o Mito do Objetivismo: 

1. O mundo é constituído por objetos, que possuem propriedades 

independentes das pessoas ou dos seres que os experienciam; 

 

2. Nosso conhecimento do mundo é adquirido experienciando os 

objetos, discriminando suas propriedades e o modo como se 

relacionam; 

 
3. Às propriedades dos objetos correspondem conceitos e categorias, 

em termos das quais conhecemos o mundo; 

 
4. Existe uma realidade objetiva, sobre a qual podemos dizer coisas 

objetivamente, absolutamente e incondicionalmente 

verdadeiras ou falsas. 
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Por sua vez o Mito Subjetivo: 

1. Nossos sentidos e nossa intuição constituem os melhores 

guias para nossas atividades práticas diárias; 

 

2. Sentimentos, sensibilidade estética, práticas morais e 

consciência espiritual são as coisas mais importantes em 

nossas vidas; 

 
3.  Eles são puramente subjetivos. Nenhum deles é 

puramente racional ou objetivo; 

 
4. A arte e a poesia são instrumentos para entrar em 

contato com nossos sentimentos e intuição; 

 
5. A linguagem da imaginação é necessária para exprimir o 

que temos de mais único e significativo. Para esse fim, os 

significados das palavras são insuficientes; 

 
6. A objetividade pode ser perigosa, porque lhe escapa o 

que é mais significativo e importante para os indivíduos. A 

objetividade pode ser injusta, porque ela deve ignorar os 

domínios mais relevantes de nossa experiência a favor do 

abstrato, do universal e do impessoal. Pela mesma razão, a 

objetividade pode ser desumana.  

 
7. Não existem meios objetivos e racionais para 

compreender nossos sentimentos, nossa sensibilidade estética 

etc. A ciência não tem qualquer utilidade quando se trata das 

coisas mais importantes de nossas vidas (2002, p.298). 

Todos os aforismos que os autores associam a cada um dos mitos referem-

se ao conhecimento, sendo certo que Laksonoff e Johnson acreditam que 

dependendo do período em que vivemos, é mais apropriado viver segundo um ou 
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outro mito, em que pese cada um deles, seja mestre no seu próprio domínio e veja o 

outro como inimigo, já que se complementam necessitando um do outro para existir. 

Sob essa ótica, não se deve defender um em detrimento do outro, mas ao 

associar esses mitos a figuras como Platão e Aristóteles indica que, em verdade, 

estamos lidando com atitudes próprias do ser humano, tal qual o pensamento 

junguiano ao abordar as atitudes extrovertidas e introvertidas (JUNG, 1981, p. 32). 

Ninguém é totalmente introvertido ou extrovertido, e tanto a extroversão total como a 

introversão total configurariam casos patológicos.  

Em verdade, a integração dos dois mitos é o que deve ser perquirido, sem 

desprezar nenhum deles, uma vez que cada um deles está fundamentado em nossa 

cultura, sendo motivado por “preocupações reais e razoáveis” (1981, p.343) 

 

1.4. A Filosofia de Polanyi para uma Nova Epistemologia e seus Reflexos 

Práticos. 

O conhecimento é um bem que não se pode prescindir vez que é substancial 

à produção da existência humana. Esta investigação abre espaço para a 

compreensão epistemológica e ontológica do conhecimento humano como 

descoberta e construção, transpondo limites a fim de que se entenda como a 

máquina judiciária que realmente funciona, dando visibilidade e reconhecimento 

àqueles que também contribuem à aplicação da justiça por meio de estudos, 

pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, capacidade lógica e organização de um 

ideário adquirido através de experiências pessoais e profissionais, capazes de lhes 

agregar discernimento entre o legal e o ilegal, justo e injusto, moral e imoral. Tal 

colaboração constitui valor agregado e incomensurável ao patrimônio intangível da 

administração pública quando da aplicação de uma justiça de qualidade.  

É desse modo que a presente pesquisa abrange ideias que se abrem para 

uma reflexão à valorização do conhecimento, primeiramente sobre as inúmeras 

interpretações referentes ao campo conceitual filosófico em sua concretude, em que 

se pretende compreendê-lo e atrelá-lo ao direito moral do autor como corolário da 

dignidade da pessoa humana, para uma melhor possibilidade de gestão na 
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administração pública. A partir destas premissas, pensar inicialmente sobre gestão 

do conhecimento é interpretar o próprio conhecimento, no tocante ao modo como ele 

ocorre e como se estabelece enquanto relação de reciprocidade entre os homens. 

Daí o porquê de se adentrar na esfera do conhecimento tácito, do qual se ocupa 

Michael Polanyi (1891–1976), um dos grandes filósofos do século XX, que conclama 

a humanidade à reflexão da seguinte assertiva: “Não é olhando as coisas, mas 

interiorizando-as que nós compreendemos o seu significado conjunto”. (POLANYI, 

2010, p. 64) 

O nascedouro da teoria de Polanyi calca-se na premissa de que em todo o 

conhecimento é pessoal e somente estrutura-se com a participação do sujeito 

pensante, a qual implica um processo de interiorização das coisas, para que possam 

fazer sentido e adquirir significados. Desse processo de interiorização, estruturam-se 

mecanismos tácitos e pessoais que darão sentido ao conhecimento explícito. Neste 

sentido, pode-se chegar à concepção de que conhecimento tácito é aquele que o 

indivíduo adquiriu ao longo da vida, pela experiência. Geralmente é difícil de ser 

formalizado ou mesmo explicado às outras pessoas, pois é subjetivo e inerente às 

habilidades humanas. 

O vocábulo "tácito" vem do latim tacitus, que significa "o que se cala, 

silencioso", aplicando-se a algo que não pode ou não precisa ser falado ou expresso 

por palavras, sendo subentendido ou implícito. 

 

Para Polanyi, o conhecimento tácito é: 

Espontâneo, intuitivo, experimental, conhecimento cotidiano, do tipo revelado 
pela criança que faz um bom jogo de basquetebol, (…) ou que toca ritmos 
complicados no tambor, apesar de não saber fazer operações aritméticas 
elementares. Tal como uma pessoa que sabe fazer trocos mas não sabe 
somar os números. Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de 
saber, tem de lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo, surpreender-se, e 
atuar como uma espécie dedetetive que procura descobrir as razões que 
levam as crianças a dizer certas coisas. Esse tipo de professor se esforça por 
ir ao encontro do aluno e entender o seu próprio processo de conhecimento, 
ajudando-o a articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este 
tipo de ensino é uma forma de reflexão-na-ação que exige do professor uma 
capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, mesmo 
numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e das suas 
dificuldades. (POLANYI, 2010, p. 112) 
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Isso se deve ao fato de lidarmos com algo subjetivo, não mensurável, não 

escrito, quase impossível de ser ensinado formalmente. Esse tipo de conhecimento 

parece ser mais valioso devido à sua difícil captura como registro e divulgação, 

exatamente por estar ligado ao indivíduo. É o que algumas pessoas chamam de 

verdadeiro conhecimento. Podemos dizer que todos nós possuímos esse 

conhecimento, mas é difícil de explicá-lo, e isso se deve à nossa experiência de 

vida, aos conhecimentos que adquirimos com o passar dos como algo que abrolha 

dentro de nós.  

O conhecimento tácito opõe-se ao conhecimento explícito, sistematizado, 

que se poderá ser formalizado através de textos, desenhos, diagramas ou guardado 

em bases de dados ou publicações. O vocábulo explícito vem do latim explicitus, 

particípio passado de explicare, quesignifica "explicado, declarado". Por este viés, 

conhecimento tácito e o sentido semântico de explícito se relacionam e se 

completam. Alguns autores postulam que a abordagem do conhecimento deve 

estender-se para além das patentes ou do conhecimento incorporado em 

dispositivos mais formais, para envolver o ato de conhecer, no qual o conhecimento 

tácito se encontra embutido.  

Segundo Polanyi, o conhecimento humano é composto de duas dimensões, 

uma tácita e outra explícita. O conhecimento explícito pode ser verbalizado e 

passado adiante no formato de documentos, rotinas organizacionais, processos, 

melhores práticas, etc. Já o conhecimento tácito é de difícil extração e manipulação, 

sendo executado e exercido na ação, isto é, na prática. Nesta conjuntura, Polanyi 

propõe-se a edificar uma nova epistemologia, por entender que o ideal de 

objetividade absoluta herdada da Revolução Científica do século XVIII contribuía, 

juntamente com o legado messiânico do Cristianismo, para fornecer um terreno fértil 

ao florescimento de totalitarismos. Não obstante, diante da impotência quanto ao 

legado do Cristianismo, Polanyi volta-se contra os ideais da Revolução Científica, 

procurando fundar uma epistemologia independente da objetividade, baseando-se 

na psicologia da Gestalt. 
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Nesse diapasão, Capra assevera que a problematização da forma orgânica 

(Gestalt) e os méritos do mecanismo e do vitalismo abordados por biólogos se 

coaduna ao reconhecimento da existência da fórmula-chave da percepção: 

Quando os primeiros biólogos atacaram o problema da forma orgânica e 
discutiram sobre os méritos relativos do mecanismo e do vitalismo, os 
psicólogos alemães contribuíram para esse diálogo desde o início. A palavra 
alemã para forma orgânica é Gestalt (que é distinta de Forma, a qual denota 
a forma inanimada) e o muito discutido problema da forma orgânica era 
conhecido, naqueles dias, como Gestaltproblem. Na virada do século, o 
filósofo Christian Von Ehrenfels caracterizou uma Gestalt afirmando que o 
todo é mais do que a soma de suas partes, reconhecimento que se tornaria, 
mais tarde, a fórmula-chave dos pensadores sistêmicos. Os psicólogos da 
Gestalt, liderados por Max Wetheimer e por Wolfgang Kohler, reconheceram 
a existência de totalidades irredutíveis como o aspecto-chave da percepção. 
Os organismos vivos, afirmaram eles, percebem coisas não em termos de 
elementos isolados, mas como padrões perceptuais integrados – totalidades 
significativamente organizadas que exibem qualidades que estão ausentes 
em suas partes. (CAPRA, 1996, p. 57) 

 

Nessa dialética, a noção de integração sempre esteve implícita nos escritos 

dos psicólogos da Gestalt. A Escola da Gestalt proporcionou contribuições 

substanciais à psicologia, especialmente no estudo da aprendizagem e da natureza 

das associações.  

Nos anos 60, a abordagem holística da psicologia deu origem a uma escola 

correspondente de psicoterapia conhecida como terapia da Gestalt, que enfatiza a 

integração de experiências pessoais em totalidades significativas. Essa tendência 

intelectual mais ampla é um movimento de protesto contra a fragmentação e a 

alienação crescentes da natureza humana. 

Nesse contexto, a visão sistêmica do todo é defendida por Michael Polanyi: 

Não percebemos os objetos por interferência de suas partes já conhecidas. 
Além disso, vemos (utilizando a visão como exemplo) objetos completos, 
mesmo na ausência de suas partes. Reconhecemos objetos em movimento, 
com todas as modificações na imagem que tal movimento acarreta. Na 
percepção executamos uma ação, criamos uma integração tácita de 
sensações num objeto percebido, a qual lhes confere um significado que 
elas não possuíam anteriormente. Não somos, todavia, máquinas de 
perceber. Na verdade, devemos distinguir entre aquilo que é percebido, isto 
é, captado por nossos órgãos sensoriais, e a forma como esses perceptos 
são processados no cérebro ou, poderíamos dizer, interpretados pelo 
cérebro. (POLANYI, 2010, p. 139) 
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Dentro dessa lógica, verifica-se a pessoalidade do conhecimento, uma vez 

que não existe conhecimento puramente objetivo; ou seja, expresso. Entretanto, não 

se deve confundir conhecimento pessoal com subjetivo. O conhecimento pessoal 

não é objetivo nem subjetivo, à proporção que se submete a requisitos por ele 

reconhecidos como independentes de si mesmo, de vez que transcende a disjunção 

entre subjetivo e objetivo.  

Por este raciocínio, destaca-se o conhecimento tácito, que deve ser valorado 

e pode ser aplicado em vários campos, sendo que é mais utilizado na gestão de 

conhecimento, pois que, em que pese o pragmatismo que caracteriza as instituições 

corporativas, muitas delas têm buscado estratégias para a sua valorização. De um 

ponto de vista epistemológico, o conhecimento é tanto racional quanto empírico, 

haja vista que vem a ser não somente produto de um processo mental lógico e ideal, 

como também da experiência sensorial.  

O conhecimento é, portanto, uma mistura de vários elementos, podendo ser 

formalmente estruturado, ainda que seja fluido e intuitivo; e por esta razão difícil de 

ser percebido em termos lógicos. De fato, o conhecimento existe na mente dos 

conhecedores e nas suas criações, ao passo que, nas organizações institucionais, 

costuma ser encontrado em rotinas, práticas e normas, para além de documentos e 

repositórios.   

Em sua obra intitulada The Tacitdimension, traduzida por Beira (2010), 

Polanyi desenvolve a teoria do conhecimento, partindo da premissa de que todo 

conhecimento é pessoal e indissolúvel ao ser pensante; e, mesmo o conhecimento 

explícito, reconhecido como formal ou específico, se baseia em mecanismos tácitos 

e pessoais. Em outras palavras, o conhecimento é construído por mecanismos 

integradores e de reorganização na mente de quem conhece, de modo que para 

essa mente terceira será necessário partilhar de suas ideias e vivências, 

interiorizando os seus processos de construção, exploração e uso das ideias e 

competências associadas. Por conseguinte, o nó gótico do pensamento de Polanyi 

no que se refere especificamente à gestão de conhecimento não é transformar ou 

converter um conhecimento tácito, em conhecimento formal ou explícito, como 

sugerem alguns autores como Nonaka e Takeuchi, quando de sua aplicação à 

gestão do conhecimento nas organizações. 
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Os autores Nonaka e Takeuchi, conhecidos na área de gestão, em seu livro 

Criação de conhecimento na empresa, publicado em 1997,apesar de afirmarem que 

a dimensão epistemológica da teoria da espiral de criação do conhecimento que 

desenvolveram foi calcada na estrutura do conhecer tácito desenvolvido por Polanyi, 

divergem em muitos princípios que fundamentam essa teoria. Notadamente no que 

se refere à gestão do conhecimento, uma vez que propõem a conversão do 

conhecimento numa espiral, em que, após um processo de socialização, 

externalização, combinação e internalização, o conhecimento torna-se 

compartilhado, conceitual, operacional e sistêmico, dando origem à teoria da espiral 

de criação do conhecimento. A partir daí, sugerem a possibilidade de transformar, 

transferir ou converter o conhecimento tácito, que é pessoal, em conhecimento 

explícito, a fim de que possa ser facilmente acessado; e, sob gerenciamento, 

produzir conhecimento operacional a ser aplicado como novo recurso competitivo às 

organizações. 

Nonaka e Takeuchi (CURY, 2016, p.248) classificaram dois tipos de 

conhecimentos: o conhecimento tácito ou inconsciente; e o conhecimento explícito. 

Eles exemplificam que o conhecimento advindo da experiência tende a ser tácito, 

físico e subjetivo, salientando que o conhecimento da racionalidade tem propensão a 

ser explícito, metafísico e objetivo. Logo, o conhecimento explícito é aquele formal e 

sistemático, expresso por números e palavras, facilmente comunicado e 

compartilhado em dados, informações e modelos, por serem teorizados, abstratos e 

baseados na racionalidade, podendo ser processado, armazenado e transmitido, em 

textos, livros, apostilas e computadores. 

Em seus primeiros passos, a Gestão do Conhecimento tinha forte ênfase na 

informática, daí a preocupação de posicionar cada um dos tipos de conhecimento 

em relação aos computadores. Empregando a metáfora do iceberg, Nonaka e 

Takeuchi afiançam que o conhecimento explícito representa apenas seu topo visível, 

ao passo que o conhecimento tácito é pessoal, complexo, oriundo da experiência e 

da dimensão contextual. Certamente, a visão de mundo, insights e intuição estão 

nesta categoria de conhecimento. Em geral, é desenvolvido e interiorizado por um 

especialista, por exemplo, que, ao longo de muito tempo de aprendizado, se enraíza 
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na mente de seu possuidor, que se torna difícil separar as regras desse 

conhecimento do seu modo de agir e de se comportar. 

Outra subdivisão do conhecimento tácito pode ser caracterizar no âmbito 

técnico e cognitivo, visto que descreve as habilidades informais do chamado know-

how. O cognitivo abrange especificamente os modelos mentais, crenças, 

percepções, no tocante à visão de mundo de cada ser humano. Sua natureza 

subjetiva e intuitiva torna-o difícil de ser processado ou transmitido por qualquer 

sistemática ou lógica. O conhecimento tácito, para ser eficazmente comunicado, de 

vez que necessita ser traduzido ou explicitado; e, seguindo a metáfora do iceberg, 

de acordo com Nonaka e Takeuchi, corresponde à enorme parte submersa no 

oceano. Na verdade, o conhecimento pura e simplesmente precisa ser 

continuamente criado para garantir e gerar o conhecimento organizacional, devendo 

a instituição ter a capacidade de criar ou absorvê-lo, disseminá-lo e incorporá-lo em 

seus produtos, serviços e sistemas, obtendo a inovação contínua.  

Ao invés de se enfatizar a importância de um tipo de conhecimento em 

detrimento do outro, considera-se que os conhecimentos de ordem tácita e explícita 

são complementares; contudo, a faceta do conhecimento mais difícil de lidar no 

ambiente empresarial, e talvez a que mais implique real diferenciação competitiva 

das organizações, seja a criação do conhecimento que está diretamente relacionada 

ao conhecimento tácito. O processo de compartilhar experiências, criando novo 

conhecimento tácito, como modelos mentais e habilidades técnicas, pode ser 

adquirido sem a utilização da linguagem, mas por meio de observação, imitação ou 

prática, cuja chave para adquiri-lo é o contato com o conhecedor, a vivência, a 

experiência. 

Para que o conhecimento tácito possa frutificar de forma mais eficiente, 

atingindo maior número de colaboradores e sofrendo o mínimo de deformação, é 

necessário passar pelo processo de externalização, modificando-se de tácito para 

explícito. Há, assim, um processo de conceituação por meio do diálogo ou da 

reflexão coletiva, utilizando-se raciocínio e intuição, como essência do processo de 

criação de conhecimento, assumindo formas de metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos. Uma vez transformado em explícito, seja inteira ou 

parcialmente, o conhecimento adquirido vai sofrer o processo de combinação, por 
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meio da sistematização dos conceitos, documentos, reuniões, comunicações, banco 

de dados. A disseminação do conhecimento conduzida na fase de codificação de 

materiais para a educação corporativa é um bom exemplo desse processo. 

 Finalmente, quando esse conhecimento já está bastante disseminado, sofre 

um novo processo de conversão que seria a internalização, quando passa do 

explícito para o tácito, de vez que é o aprender fazendo, incorporando conhecimento 

explícito e transformando-o em tácito. Segundo esse modelo, conhecido como 

espiral do conhecimento, a criação do conhecimento na organização dá-se pela 

contínua interação entre o tático e o explícito e suas formas de conversão serão 

impulsionadas por diferentes fatores. 

 Davenport e Prusak argumentam que, à proporção que interagem com seus 

ambientes, as organizações absorvem informações, transformam-nas em 

conhecimento e agem com base numa combinação desse conhecimento com suas 

experiências, valores e regras internas (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Conforme 

alusão de tais autores, a inovação ocorre nas fronteiras entre as mentes e não 

dentro do território provinciano de uma só base de habilidades e conhecimento, pois 

que, ao se trabalhar em projeto ou problema por meio de um grupo composto por 

pessoas com diferentes perspectivas, tais diferenças impedem que o grupo recaia 

em armadilhas de resoluções rotineiras para os problemas cotidianos (DAVENPORT; 

PRUSAK, 1998). 

Desta feita, comunidades de possuidores de conhecimento se unem 

motivadas por interesses comuns, interagindo por meio de contatos pessoais, redes 

sociais e grupos de e-mail, para compartilhar conhecimento e resolver problemas em 

conjunto. Quando redes desse tipo partilham conhecimento comum suficiente para 

se comunicar e cooperar, a continuidade de seu contato costuma gerar 

conhecimento novo dentro da organização. 

Nonaka e Takeuchi (1997), também arrazoam que o conhecimento tácito e o 

explícito não são entidades separadas; mas, sim, complementares, partindo do 

pressuposto de que o conhecimento é criado por meio da interação. 

Para esses autores, existem cinco modos de se gerar conhecimento: 
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 • Aquisição: a maneira mais direta e, geralmente, mais eficaz de se adquirir 

conhecimento é a compra, isto é, adquirir uma organização ou contratar profissionais 

que o possuam. Outra maneira de se adquirir conhecimento é por meio do aluguel; 

ou seja, alugar uma fonte de conhecimento, como um consultor, por exemplo. 

Embora seja uma fonte temporária, parte do conhecimento tende a ficar na 

organização; 

 • Recursos dirigidos: criar unidades ou grupos, a exemplo de 

departamentos de pesquisa e desenvolvimento, com a finalidade de produzir 

conhecimento novo e novas maneiras de fazer as coisas é uma forma costumeira de 

se gerar conhecimento nas organizações. Bibliotecas corporativas também são 

meios utilizados na expectativa de que seja fornecido conhecimento novo para a 

organização; 

 • Fusão: a geração de conhecimento por meio da fusão implica 

complexidade e conflitos para se criar sinergia, uma vez que reúne pessoas com 

diferentes perspectivas para trabalhar em um problema ou projeto, obrigando-as a 

chegar a uma resposta conjunta. Segundo Davenport e Prusak , a inovação ocorre 

nas fronteiras entre as mentes e não dentro do território provinciano de uma só base 

de habilidades e conhecimento. Ao se trabalhar em projeto ou problema por meio de 

um grupo composto por pessoas com diferentes perspectivas, tais diferenças 

impedem que o grupo caia em soluções rotineiras para os problemas; 

 • Adaptação: as crises, no meio ambiente das organizações, atuam como 

catalisadores da geração do conhecimento. Às vezes essas crises forçam as 

organizações a decidir entre adaptação ou morte. E, ao optarem por se adaptar, as 

organizações evoluem; 

• Redes do conhecimento (comunidades de prática): Segundo Davenport 

e Prusak, o conhecimento organizacional também é gerado pelas redes informais e 

auto-organizadas. Comunidades de possuidores de conhecimento se unem 

motivadas por interesses comuns, interagindo por meio de contatos pessoais, redes 

sociais e grupos de e-mail para compartilhar conhecimento e resolver problemas em 

conjunto. Quando redes desse tipo partilham conhecimento comum suficiente para 
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se comunicar e cooperar, a continuidade de seu contato costuma gerar 

conhecimento novo dentro da organização. 

 

 

Figura 1 –Fonte: Lições de Direito de Propriedade Intelectual e Concorrencial. Ieda Tatiana 
Cury (Coordenação) (2016,p.256) 

Por este viés, partindo do pressuposto de que o conhecimento é criado por 

meio da interação entre conhecimento tácito e explícito, Nonaka e Takeuchi 

propuseram modos diferentes de conversão do conhecimento,  

Sempre que usamos determinadas coisas para atender, a partir delas, as 
outras coisas, da mesma maneira que usamos o nosso próprio corpo, estas 
coisas mudam a sua aparência. [...] quando fazemos uma coisa funcionar 
como o termo proximal do conhecer tácito, nós incorporamo-lo no nosso 
corpo para o incluir de modo a residir nele. (CURY, 2016, p. 257) 

 

Por intermédio desta concepção, cabe discernir que o processo de 

conversão do conhecimento tácito em explícito defendido por alguns autores, não se 

coaduna com o princípio do racionalismo científico, que, segundo Polanyi (2010, 

pg.81) “só permite acreditar em afirmações explícitas baseadas em dados tangíveis 

e derivados destes por uma inferência formal, aberta a reiterados testes”. Destarte, 

transformar todo o conhecimento tácito em explícito é tornar o conhecimento 
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estritamente autônomo e objetivo, descaracterizando toda a subjetividade dos 

indivíduos que participam dessa “conversão social” pela própria ampliação da 

qualidade e quantidade do conhecimento socializado, que deve ser absorvido por 

todos os participantes.  

Em coerência de tal pensamento, Polanyi acusa ser uma falácia a 

concepção de ciência como uma coleção de fatos observáveis, que qualquer um 

pode fazer por si mesmo (2010, p.83), já que é preciso considerar a especificidade 

de peritos e especialistas no uso adequado dos instrumentos e condução da 

pesquisa sob o paradigma científico que acolhe três fatores: a sua exatidão; a sua 

importância sistemática; e o interesse intrínseco do assunto. 

Assim, é possível considerar nesse processo não só as declarações de 

autoridade, mas também aceitar a dissidência em alguns assuntos e a própria 

dissidência em alguns assuntos e a própria dissidência criativa. Essa posição pode 

apresentar uma aparente contradição que se resolverá considerando que, em 

determinado momento, o que se apreende é apenas um aspecto da realidade, que 

no futuro se poderá revelar de diferentes maneiras. E esse modo de compreender a 

ciência é que poderá, valorizando aspectos do conhecimento tácito dos indivíduos, 

decerto incentivar a busca de novos fatos que poderão alterar padrões intelectuais. 

Polanyi entende que as competências técnicas e as habilidades de um 

indivíduo podem constituir-se de experiências práticas e teóricas, não obstante os 

processos de construção e aquisição desses conhecimentos são inteiramente 

diferentes, não podendo um sobrepor-se ao outro, ou transformar-se ciclicamente de 

tácito em explícito ou vice-versa. O conhecimento tácito deve se estruturar nos 

processos de integrações pessoais, criando sentidos e significados que 

potencializam o pensamento humano, para a responsabilidade diante de um 

problema e não apenas para o exercício de uma competência técnica. 

O pensamento supra se coaduna com a verdadeira concepção de 

conhecimento tácito como algo inalienável, inerente ao subjetivismo humano, 

suscetível de valoração e proteção, especificamente aos profissionais que integram 

o seletivo grupo de assessoramento a magistrados; quer seja no âmbito dos 

tribunais estaduais ou federais; quer nas cortes superiores. A invisibilidade dada há 



61 
 

décadas a tais detentores de incalculável conhecimento tácito, não só prejudica a 

eficiência na gestão de conhecimento no âmbito da administração pública, deficitária 

de mecanismos de motivação e incentivo de seu capital humano, bem como fere 

sensivelmente o princípio constitucional fundamental da dignidade da pessoa 

humana conectada ao direito autoral, em sua vertente moral, como uma questão de 

justiça. 

A forma de construção do conhecimento tácito é como a criação da 

identidade humana formada a partir da assimilação de informações e expressões 

exteriores com o apoio do eixo de valores constituídos conscientemente; ou seja, a 

consciência humana busca no mundo exterior impressões, que são levadas para 

dentro do ser e as compara com seu eixo de valores constituídos por escolha 

própria. Ao processar a informação, estabelece-se o que será aproveitado total ou 

parcialmente, o que será complementado e o que será descartado. A partir de tal 

processamento, o homem constituirá um ponto de identidade gerado pela 

combinação produtiva entre os dois mundos: interno e externo. 

Sternberg e Hedlund (2002, p. 143-160) consideram o conhecimento tácito 

como um conhecimento processual com implicações diárias ou muito frequentes, 

como uma forma de inteligência prática. Neste sentido, o conhecimento tácito 

apresenta outras características, como a questão de estar atrelado a um processo 

(físico ou mental ou ainda um conjunto dos dois) e sua repetitividade, senão diária, 

ao menos frequente.  

A acessibilidade ao conhecimento tácito se dá num nível em que o seu 

detentor não sabe, de forma consciente, explicar. Brockmann e Anthony (2002, p. 

436) asseguram que há vários caminhos ou fluxos pelos quais se acessa o 

conhecimento tácito. Brockmann e Anthony (2002, p.455) afiançam que uma forma 

popular de extrair o conhecimento tácito é a autorreflexão, que envolve a 

introspecção, a meditação, técnicas de relaxamento ou kickingback (relaxar), 

conforme se observa no quadro abaixo: 
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Figura 2 – Fonte: Blockmann e Antony (2002, p. 445) 

 

Quanto à incubação, os autores colocam que esta técnica procura remover 

qualquer interferência cognitiva, permitindo trabalhar o problema de forma livre. A 

esse respeito, a incubação pode ser entendida como um fenômeno mental, segundo 

o qual o avanço na solução de um problema pode não ser alcançado por meio de 

um contínuo e intensivo pensamento, até que ações de interrupção e intercalação do 

pensamento ocorram, normalmente, em uma atmosfera relaxante (WANG, 2009,p. 

369). 

Outro método de expandir o acesso ao conhecimento tácito é reforço por 

meio de confidências com outras pessoas que tenham tido experiências 

semelhantes; ou mediante a leitura de diários, relatórios, anotações etc., que 
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expliquem as respostas a determinados problemas e questões. (BROCKMANN; 

ANTHONY, 2002, p. 446). 

As imagens mentais representam um processo cognitivo de visualização de 

eventos, cenários e quadros na mente do indivíduo (BROCKMANN; ANTHONY, 

2002). Segundo Marks, as imagens mentais favorecem a performance de uma 

ampla gama de tarefas, tanto motoras como cognitivas, como, por exemplo, permitir 

a imaginação de eventos futuros, auxiliando as pessoas a lidarem com as mudanças 

adventícias, propiciando, também, o encorajamento para o alcance dos objetivos 

diários e o aumento das expectativas positivas (MARKS, 2014, p. 79). 

Os autores Brockmann e Anthony (2002) pontuam ainda que a ilustração, 

apesar de ser relacionada ao nível individual do conhecimento tácito, há de ser 

igualmente aplicável a um ambiente grupal. Numa outra tipologia do conhecimento, 

considera-se o nível em que o mesmo se encontra no nível organizacional ou no 

nível individual (NONAKA, 1994). O conhecimento individual está normalmente 

associado ao conhecimento tácito que, de um modo geral, não é articulável; 

entretanto, pode se configurar como codificado, conforme as condições 

circunstanciais e de contexto.  

Usando a metáfora do mito do sol e da lua encontrada no livro intitulado, O 

Sagrado e o Profano, de MirceaEliade (2001, p.67), o sol é o astro associado à luz e 

dela não abre mão nenhum momento. Por outro lado, a lua é aquela que passa por 

diversas fases, mas não sai da vista do sol, sempre se relacionando com este e se 

encontram dentro do homem. Jung defende a mesma ideia, conquanto sequer 

suspeitasse do que Polanyi veio a denominar de conhecimento tácito. Para Jung, o 

ser humano possui algo interno, que permanece (o solar) e possui algo externo, que 

passa por fases (o lunar).  

Dessa interação, consoante Jung, é que surgirá a identidade, capaz de 

desenvolver hipóteses infinitas e totalmente subjetivas. Pela visão junguiana, 

integralização e totalização da identidade são extraídas da extração do conteúdo do 

acervo externo, provocativo, que elaborará um acervo interno (impressões 

assimiladas), que farão a diferença na vida do ser que a agregará como parte da 
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integridade. Na hipótese da não elaboração do acervo que vem de fora, o ser cairá 

no conteudismo e não formará conhecimento tácito.  

Conteudismo sem processamento, sem aplicação é um mero processo 

mecânico, não se diferenciando em nada com a inteligência artificial; e, nessa 

hipótese, não haverá uma competição justa entre o homem e a máquina, vez que 

essa terá sempre uma capacidade muito maior de armazenamento e reprodução de 

dados, de maneira bem mais célere e eficiente do que o ser humano. Enfim, o 

importante é saber trabalhar a informação através do discernimento e aplicação. O 

norte-americano Steve Jobs, quando perguntado se a máquina iria substituir o 

homem, respondeu que o computador sempre trará informações; porém, a 

capacidade de discerni-las e aplicá-las há de ser sempre do ser humano.  

Por esta percepção, o verdadeiro Homem não correrá o risco de ser 

substituído e será valorizado desde que busque autoconhecimento dentro de 

concepções éticas e morais. Daí a importância de a educação ser interiorizada e 

gerar reflexão, porquanto não se pode esquecer de que vários escândalos 

financeiros provocados por mentes brilhantes de Harvard que, para citar apenas um 

exemplo, estavam por detrás da criação da bolha imobiliária provocada pelas 

subprimes, gerando uma crise financeira mundial em 2008. Diante de tal afirmação, 

prepondera-se que não se pode conceber todo o processo de internalização e 

externalização de um conhecimento; e, por conseguinte, dar crédito e valoração 

àquele que o detém sem coaduná-lo com dois elementos essenciais, discutidos 

desde a Antiguidade, sem os quais não se pode valorar e recompensar o indivíduo; 

quer seja em um ambiente corporativo público ou privado; quer seja ao que se refere 

à justiça e à moral.  

A valoração do profissional, especificamente do assessor jurídico, foco do 

presente estudo, dentro de uma perspectiva tecnológica acelerada, característica da 

quarta revolução industrial, trará o aclaramento da necessidade de uma proposta 

legislativa, que vise a corrigir uma situação injusta de há muito perpetrada e de 

amplo reconhecimento velado de todos: a invisibilidade do funcionário que, embora 

muito qualificado e detentor de um enorme conhecimento tácito, sofre, em muitos 

casos, com a insegurança, fruto da natureza do cargo comissionado que ocupa, falta 

de motivação e de identidade em seu labor. Isto porque, a não identificação do 
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assessor como partícipe nas decisões judiciais por ele trabalhadas, além de esbarrar 

em uma linha tênue entre a moral e ética almejadas num mundo ideal, notadamente 

dentro dos Tribunais, casa onde se busca conceder justiça para os cidadãos que a 

procuram, deve reconhecer e prestigiar aqueles que fazem parte do mecanismo 

corporativo.  

 

1.5. Conhecimento Tácito, Globalização, Desenvolvimento e Trabalho de 

Assessores. 

Como desenvolvido no item 1.2, observa-se que os bens intangíveis vêm se 

tornando muito relevantes dentro de uma organização, em detrimento de seus ativos 

tangíveis, como máquinas, prédios, veículos etc. Tal fato é consequência da 

modernização da economia mundial atrelada a um rápido avanço tecnológico, que 

passou a considerar fatores como capacidade de inovação, conhecimento, 

habilidades de resolução de problemas, criação de soluções padrão e enfoque na 

produtividade, como qualidades desejáveis a um bom profissional. A administração 

pública, em especial nos Tribunais de Justiça, cada vez mais têm valorizado e 

buscado esse perfil profissional. 

No atual sistema de composição de funcionários, não obstante, os Tribunais 

de Justiça enfrentam a insuficiência quantitativa e qualitativa frente ao aumento das 

demandas sociais, diante do fenômeno do ativismo judicial, em face da falta de 

políticas públicas, principalmente no tocante à prestação positiva do Estado em 

relação aos direitos sociais, além da cobrança frequente da sociedade na produção 

de resultados. Para fazer frente a tais desafios, concursos públicos cada vez mais 

concorridos elegem dedicados estudantes por capacidade cognitiva que envolve 

memorização, interpretação e uso da linguagem escrita.  

Além do fato de que as vagas abertas nunca darem conta da necessidade 

mercadológica, pois que há mobilidade entre os serventuários, transferências, 

aposentadorias e pedidos de exonerações por ingressos em outras carreiras, há um 

tempo de amadurecimento e treinamento do profissional, além de rotinas que 

envolvem metas, que massificam a prestação do trabalho. Decorre daí a busca por 
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pessoas que tenham mais experiência aliada ao embasado conhecimento teórico, 

para compor junto ao staff dos Tribunais de Segunda Instância, um corpo 

qualificado.  

Estas figuras são os assessores/colaboradores jurídicos. 

Ressalte-se que, tais profissionais, a despeito de seu elevado status de 

conhecimento, nem sempre são oriundos do corpo de funcionários dos Tribunais, 

havendo aqueles que são levados à função que exercem de forma precária, no 

sentido de que não são portadores da estabilidade conferida pelo Concurso Público. 

Em razão disso, é comum sua exoneração quando um Desembargador se aposenta 

ou morre.   

O desenvolvimento social e econômico das últimas décadas é 

frequentemente associado ao nível de conhecimento acumulado, em especial, o 

científico e técnico, tanto que não são raras as políticas públicas empreendidas por 

Estados para a produção e difusão de conhecimento. Essa percepção de 

importância também chegou aos Tribunais de Justiça, que buscaram modelos 

consubstanciados em projetos, como os investimentos na informatização e o 

aumento da qualificação dos servidores, por meio de escolas de formação como a 

ESAJ, assim como o estímulo à inovação e criatividade, endossados no 

reconhecimento de práticas exitosas pelo Prêmio Innovare. 

 Dentro dessa complexa realidade, o Poder Judiciário está em permanente 

desafio em relação a expectativas sociais de cumprimento de seu papel de 

prestação jurisdicional ao mesmo tempo em que se espera dele atos de gestão 

condizentes com o uso otimizado dos recursos públicos. Tal visibilidade e desafio 

fazem com que se veja a mudança como desejável, trazendo uma concepção 

interativa da inovação como um processo que acompanha um movimento e cria um 

significado. 

 Essa criação de novos caminhos que são definidos de acordo com situações-

problema coloca em foco papéis subsidiários; ora relegados ao anonimato; ora ao 

reconhecimento secundário. Cada vez mais se busca um olhar para as outras 

figuras que constroem o conhecimento, tornando-se perceptível que o Judiciário não 
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é composto de atos de juízes. A busca e uso das informações pelo viés do 

movimento que representa experiências e a identificação de lacunas e criação de 

novos significados para superá-las envolvem situações e processos cognitivos de 

identificação de necessidades, que não perpassam apenas a função exercida pelos 

magistrados. 

Um modo mutilador de valorização de alguns papéis, em contraste com a 

invisibilidade de outros, é o que se tem nessa complexa realidade, sobretudo, na 

produção do conhecimento que vem da jurisprudência, firmada em tribunais através 

de votos e decisões embasadas na pesquisa, criatividade e esforço de personagens 

não reconhecidos nesse processo, referente à situação dos assessores que 

trabalham nos Gabinetes dos Desembargadores. Neste contexto, os assessores 

podem ser servidores concursados ou pessoas de fora da estrutura administrativa, 

que sejam nomeadas para o exercício das atribuições inerentes ao cargo em 

questão. Não obstante, no universo das pesquisas acadêmicas, pouco se tem 

produzido sobre eles.      

Quando estão no enfoque principal, a visão sobre sua atividade é muitas 

vezes acompanhada de estereótipos e estigmas, que reduzem, menosprezam ou 

reforçam uma imagem de papel menor.  

Nesse sentido, Vladimir Passos de Freitas aponta que os 

assessores/colabores jurídicos exercem funções de grande relevância que, 

anteriormente, eram atribuídas aos magistrados; porém, sem denominação 

específica: 

Na busca de sua agilização, os serviços atribuídos aos magistrados 
passaram a contar com assessorias. Deu-se o mesmo no Ministério Público 
e em outros órgãos. 
Estes novos atores são chamados de assessores, assistentes, ou outro 
nome que leis federais ou estaduais possam dar-lhes. Por vezes fazem 
exatamente este serviço, porém, sem denominação específica. Por 
exemplo, um oficial de gabinete de juiz federal pode tornar-se um assessor 
de fato. 
Apesar de seu elevado número, os assessores não têm sido lembrados nas 
discussões da área jurídica. Exercem, contudo, funções de grande 
relevância ao auxiliar os magistrados nas suas decisões e sentenças, da 
primeira instância ao STF. Evidentemente, alguns ministros e 
desembargadores preferem continuar no sistema antigo, ou seja, examinar 
os processos individualmente e lançar seu voto. Mas daí pagam um preço 
muito caro, porque o volume de processos que aguardam julgamento cresce 
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desmesuradamente e as reclamações pelo atraso tornam-se rotina. 
(FREITAS, 2017) 

Desta forma, fica claro o estigma que envolve o cargo comissionado, 

especialmente se preenchido por assessor sem vínculo com órgão da Administração 

Pública; isto é, não concursado. O conhecimento produzido por eles é visto como 

instrumental, como mero recolhimento de dados que serão trabalhados pelos 

magistrados, a quem exclusivamente caberia o papel criador. O conhecimento tácito 

dos assessores é tido como subalterno, de segunda classe, menor, dependente do 

conhecimento dos juízes. Tal pressuposto é um erro e não corresponde à realidade. 

Nesse sentido, é oportuna a lição de Polanyi sobre a componente tácita ou 

pessoal do conhecimento e da vida: 

Não apresento desculpas para a inexatidão das ciências e nem para as 
nossas ações pessoais, que em última instância decidem o que aceitar 
como verdade nas ciências. Não vejo a nossa intervenção como uma 
necessidade lamentável, nem olho para este resultado como um tipo de 
conhecimento de segunda classe à luz de uma falácia que sistematicamente 
corrompe o nosso conceito de conhecimento e distorce por completo 
grandes zonas de nossa cultura. (Eduardo Beira. Michel Polanyi, 
Perspectiva e Atualidade. In Beira, Eduardo & Heitor, Manuel. Ciência, 
Sociedade e Tecnologia: Ensaios sobe Michael Polanyi. Lisboa: MIT 
Portugal-Inovatec, 2015, p.60) 

 

Há, por conseguinte, uma rede dinâmica e complexa de conhecimentos de 

relação mútua, regida por pessoas com competências que atuam entre si em 

sistemas intelectuais, profissionais e culturais de forma espontânea, com igual 

importância e valor, mesmo em papéis hierárquicos diferentes e complementares.  

Se por um lado existe a subordinação – e sem dúvida um direcionamento 

dado pelo Desembargador no sentido de que seus votos traduzam entendimento 

acerca da melhor e mais justa solução para um caso –, por outro não será o 

assessor despido de criação, construção e vontade, uma vez que pode justificar o 

voto de várias maneiras, com vários argumentos baseados em diversas fontes, da 

forma como reúne tais argumentos e pesquisas que, decerto, hão de engendrar uma 

nova interpretação ou tese nos Tribunais de Justiça. 

Há, por conseguinte, a despeito da autoridade a que se subordina em 

hierarquia, uma pertinência em se falar de inovação e criação, quando o estudo e 
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compreensão das fontes pesquisadas conduzem a revisitar o pensamento dado 

como condutor, dentro de uma perspectiva de que não estava garantida a priori, mas 

que foi criada no movimento de se conduzir para o caminho indicado. Há escolhas 

de um capital humano que faz dos votos um legado intelectual com participação sua, 

à proporção que sua colaboração aponta capacidade espontânea inerente a um 

grau de autonomia e poder de atuação. 

A pesquisa dos argumentos estratégicos considera opiniões e experiências 

também oriundas dos assessores, dentro de uma vivência nos Tribunais de Justiça, 

por intermédio de trocas e relações de interação com seus pares. Longe de serem 

alienados ou meros executores, o papel desses profissionais permeia o âmbito de 

uma dimensão cultural, um ethos, uma prática na qual há discernimento crítico e 

qualitativo, para que decisões sejam tomadas e fundamentadas dentro de diretrizes 

de um processo inovador; porém, nem sempre repetitivo.  

A existência de julgados e complexidade da causa e o perfil do 

Desembargador ao qual o assessor é subordinado delineiam, certamente, o caminho 

do voto. Mas igualmente, a existência de precedentes em votos de Ministros do STF, 

seguidos pelos Desembargadores nos votos e por juízes em sentenças, não 

desnatura a autoria destes. Tanto que acórdãos e sentenças têm transparência com 

a assinatura de seus autores, fato que a presente pesquisa pretende demonstrar a 

partir do reconhecimento dos colaboradores, os assessores, cujos nomes poderiam 

e deveriam constar junto com os dos Magistrados.  

Para além dessa questão, há também um aspecto importante a ser 

analisado: o reconhecimento da colaboração do assessor jurídico como instituto 

pertencente ao direito autoral, haja vista ser um direito moral, inerente à pessoa do 

criador e do colaborador, tese essa que será melhor trabalhada nos capítulos 2 e 3. 

Vincular ao nome do colaborador à obra trabalhada, mesmo que não produza efeito 

direto de aumento do ganho pecuniário, repercute na autoestima e no 

reconhecimento de qualidades, que podem auxiliar na empregabilidade futura. 

Sobre um perfil dos assessores, a pesquisa de Rocha clarifica a importância 

deste aspecto: “Entre 27 assessores de Ministros que participaram desse estudo 

respondendo ao questionário, foi identificado que com relação à idade, 23 
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assessores estão entre 20 e 40 anos, e quatro assessores entre 41 e 50.” (ROCHA, 

2011, p.109) Conquanto não haja uma pesquisa envolvendo um número maior de 

pessoas, que prestem assessoria a Gabinetes de Desembargadores, nos Tribunais 

de Justiça estaduais, é provável que o perfil etário não seja tão diferente. Isto 

significa que, na maioria das vezes, os que ocupam os cargos comissionados e não 

possuem qualquer vínculo com a Administração Pública estão sujeitos ao 

desemprego após os 40 anos e serão jogados em um mercado de trabalho, que 

mais valoriza juventude do que experiência. 

É claro que existe a possibilidade de ingresso por concurso público, o que 

lhes daria estabilidade e salário fixo. Mas concursos exigem investimentos e nem 

todos podem ser “concurseiros” com real chance de ingresso. Daí, o descarte de 

profissionais especializados e com conhecimento consolidado sobre a área na qual 

atuaram, ao mesmo tempo em que novos funcionários ingressam e demoram anos 

para alcançar este mesmo nível dentro de suas atividades.  

Mudanças foram propostas em estudo conjunto realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas e pela Universidade Federal Fluminense, no tocante a essa 

distorção. Alterações foram sugeridas para a valorização maior da experiência 

prática na seleção de concursos. Ao analisar diversas seleções elaboradas, o 

Professor Fernando Fontainha identifica uma base ideológica, o que ele chama de 

ideologias republicana, burocrática e meritocracia: 

 

A primeira ideologia em questão é a ideologia republicana, sobre a qual se 
debruçaram todas as iniciativas de diminuir o poder de nomeação das 
monarquias. É através da ideologia republicana que a nomeação de 
funcionários diretamente pelo poder eleito, ainda nos dias de hoje, será 
vista como resquício aristocrático. A força desta ideologia é que legitima o 
discurso do caráter antidemocrático das nomeações [...] O que chamaremos 
ideologia burocrática será a tônica de uma nova racionalidade gerencial da 
administração pública, a da gestão do Estado por um corpo de funcionários 
selecionados por concurso público. [...] A ideologia meritocrática como 
aquela que vê no resultado dos processos objetivos de medição de 
performance a expressão do mérito, definido por Young como “esforço + 
talento”. (FONTAINHA, 2014, pgs.9-10) 
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As críticas a tais ideologias argumentam, em resumo, ser ilusória a 

meritocracia, visto que nas escolas se legitima a desigualdade diante da diferença 

de condições de ensino, não existindo, de fato, uma igualdade de chances. A 

posição social, a condição econômica, a origem familiar, o contexto interacional e 

outros fatores também seriam constituintes da disparidade discrepante de 

oportunidades, a qual continua e persiste mesmo nesse modelo. 

A insuficiência da meritocracia e a cultura da performanceem resultados de 

provas acabam por perpetuar uma disfuncionalidade, evidenciando a exclusão 

inerente ao processo de seleção. A Carta Constitucional e os regulamentos 

administrativos, por sua vez, não detalham maiores critérios para empresas 

organizadoras e composição de bancas. Há um discurso legitimatório de uma pauta 

autorreferenciada, na qual o candidato deve concordar com posições de membros 

da banca em tal nível, que cursinhos preparatórios empreendem verdadeira 

espionagem sobre seus livros e posicionamentos, para garantir um alinhamento de 

posições que tragam o resultado da aprovação. 

Nesse sentido, o modelo francês institucional oferece caminhos para um 

aperfeiçoamento do modelo brasileiro. A França tem dez por cento de sua 

população composta por funcionários públicos. O serviço público é estruturador do 

funcionamento da sociedade francesa, mas seu paradigma se estrutura em formas 

diferentes de recrutamento e processos seletivos: 

Basicamente, todo certame não precede a carreira, mas uma escola de 
formação profissional, bem como possui ao menos três portas: (1) uma 
voltada para recém-egressos dos sistemas de ensino (chamada “concurso 
externo”), (2) uma voltada para a mobilidade no seio do serviço público 
(chamada “concurso interno”) e (3) uma voltada para profissionais do 
mercado. Os magistrados são recrutados e formados desta maneira, assim 
como os policiais, os fiscais de renda, os administradores locais e os 
administradores centrais. Estes últimos, por serem formados na École 
Nationale d’Administration, conhecida pela sigla “ENA”, são chamados de 
“énarques”.[...] na França, o essencial da preparação para concursos é feita 
nas instituições de ensino médio ou superior, na sua maioria públicas; no 
Brasil, o essencial da preparação é feita em instituições privadas, 
especializadas nesta atividade, que competem num mercado absolutamente 
desregulado.Na França, a organização do essencial dos certames é de 
responsabilidade da escola profissional para a qual o processo está 
selecionando; no Brasil, a organização do certame é subcontratada a uma 
instituição altamente especializada na atividade de organizar certames.[...] 
temos o concurso externo, voltado para jovens recém-diplomados no 
sistema de ensino. Expressando a ideologia burocrática, temos o concurso 
interno, voltado para funcionários públicos com tempo de exercício em 
outras carreiras de nível superior. Por fim, expressando a ideologia 
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profissional, temos o terceiro concurso, voltado para profissionais com 
experiência no mercado, na política ou no terceiro setor. Esta arquitetura de 
recrutamento é fruto de uma progressiva disputa pela oxigenação dos 
grandes corpos profissionais do Estado francês. (FONTAINHA, 2015, 
pgs.116-117) 

 

Na fase de seleção do modelo do país europeu supracitado, tanto no 

chamado concurso interno, como no ingresso voltado aos profissionais de mercado 

com larga experiência, é prevista na primeira fase uma prova de memorial de 

valorização da experiência profissional, o que demonstra que a arquitetura dos 

concursos valoriza e prestigia a figura do assessor, embora exija um mínimo de 08 

anos comprovados de efetivo exercício de atividade. Tal possibilidade potencializa a 

qualidade do quadro da Administração Pública, que recebe um profissional já com 

nível de formação elevado e conhecimento prático.9 

Um modelo de recrutamento plural como o modelo francês está distante de 

nossa realidade para uma mudança em curto prazo; contudo, dentro do atual 

modelo pátrio a figura dos assessores, usando essa nomenclatura para os 

profissionais sérios e dedicados que trabalham e muito, ao contrário dos 

“apadrinhados”, que são minoria, permanece em desvantagem. Em seleções 

públicas, sua atividade conta apenas como tempo e título, enquanto que, na área 

privada, há no senso comum uma visão distorcida de que aqueles assessores, que 

não são oriundos do serviço público, seriam menos capacitados e competentes, 

como se passar em um concurso lhes conferisse um selo de qualidade.  

Torna-se imperioso buscar, nesse cenário, soluções que tragam a tais 

profissionais, possibilidades de reconhecimento de seu trabalho de forma individual, 

para se constituir um acervo pessoal que corrobore o nível de sua dedicação, 

pesquisa e criação, desfazendo preconceitos. Ademais, na invisibilidade conferida, 

por não constarem como autores nas peças e votos por eles elaborados, há de 

                                                           
9Diferentemente do modelo francês, nossa organização estatal é muito burocrática e, mesmo diante 
de diagnósticos sérios como a pesquisa acima citada, necessária uma mudança no modelo de 
primazia dos concursos como estão. Por várias razões: a crença na meritocracia, nas seleções 
neutras por capacidade e interesse em manter os cargos de livre nomeação como barganha de troca 
política. Este último, ao contrário da França, que exige dos assessores certo grau de conhecimento 
prático e teórico para sua nomeação a umcargo,no Brasil não há um critério sem a devida 
racionalidade técnica, pois não se nomeia sempre aquele mais adequado em perfil de formação e 
experiência. 
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instituir-se um fator de vulnerabilidade e uma verdadeira violência simbólica, no bojo 

de um arbítrio cultural: 

[...] a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser 
vista como natural; [...] resultam da incorporação de classificações, assim 
naturalizadas, de que seu ser social é produto. [...] a violência simbólica se 
institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de 
conceder ao dominante, quando ele não dispõe, para pensá-la e para se 
pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de 
instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo 
mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação 
ser vista como natural.[...] Violência simbólica, aquela que, no essencial, é 
exercida pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 
conhecimento ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, no limite, do sentimento, [...] resultam da incorporação 
de classificações assim naturalizadas, de que seu ser social é produto. 
(BORDIEU, 1999, p.46-47) 

 

Deste modo, grande parte dos assessores já interiorizou e naturalizou que 

concepções de peças e votos não sejam nunca reputadas como obras de sua 

autoria, incorporando uma visão social e institucional de seu papel, mesmo que o 

produto de seu intelecto vem a ser tão bom quanto os caros pareceres feitos por 

advogados privados. Mesmo quando criam teses novas ou constroem perspectivas 

que inauguram jurisprudências melhores, seu esforço permanece invisível e não 

reconhecido, já que falta consciência da relevância e da originalidade do que 

laboriosamente produzem em seu exercício profissional. 

A criação de uma obra, porém, se prende a um direito natural, humano, 

proveniente de um princípio de dignidade relacionado, de modo que alguns casos 

veiculados na mídia chamam atenção para esse ponto, embora de forma indireta. O 

paradigmático caso de plágio de um discurso político de Michele Obama por Melania 

Trump em seu discurso, em análise feita à luz do direito autoral brasileiro pelo 

advogado especialista Luciano Becker, deixou clara a concomitante existência de 

dois direitos. Especificamente nesse caso existe o plágio autoral e o conexo. Por 

exemplo, sob lei pátria, Michele Obama tem o que chamamos de direito conexo se 

somente leu o discurso criado por um assessor, ao passo que quem o redigiu tem o 

direito autoral. Então, haveria duas partes atingidas por um plágio (BECKER, 2016). 

Já coexistem, portanto, entendimentos na doutrina e na jurisprudência que 

apoiam uma mudança de paradigma dos votos dos assessores, abalizados em 
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casos relacionados a outras profissões, ao reconhecerem que uma obra é protegida 

por direito do autor, ainda que produzida na constância de relação de trabalho, por 

integrar a propriedade imaterial de quem a fez, não importando se valorada como 

obra de especial caráter artístico ou não. 

O Desembargador Vladimir Passos de Freitas, em artigo para o CONJUR, 

certifica que assessores de magistrados têm papel essencial no sistema de justiça, 

revelando um pouco da visão tradicional sobre o papel exercido pelos assessores. 

Conquanto em última instância reconheça a relevância do serviço que prestam, 

Passos de Freitas defende sua não condição de autores com base no dever 

funcional derivado da função que exercem: 

Sem eles, os serviços judiciários entrariam em colapso. [...] Um assessor 
deve ter muitas virtudes, é um quase-juiz ou, às vezes, um juiz de fato. 
Assim, o primeiro requisito é o da discrição. Muito embora, em alguns 
casos, prepare a decisão do começo ao fim (isto varia de magistrado a 
magistrado e não há como saber-se percentuais), não lhe cabe vangloriar-
se do que fez ou deixou de fazer, e muito menos dizer-se autor da decisão, 
dentro ou fora do Tribunal (FREITAS, 2017) 

 

Segundo Freitas, quem assina a decisão é o magistrado, de modo que se o 

assessor discorda e sofre com isto, obviamente deve pensar em fazer concurso para 

juiz substituto, até porque, em sua concepção, lhes cabe fazer rascunhos de 

“decisões, sentenças e votos, que serão examinados e aprovados (ou não) total ou 

parcialmente.” (FREITAS, 2017, p. 32) Essa lógica padece, porém, de contradições, 

porquanto como ficaria o direito moral do assessor jurídico, vez que o seu trabalho é 

dotado de alta densidade intelectual, lógica e inerente? 

Ao que parece Freitas (2017) reflete uma visão idealizada do assessor como 

um ente despersonalizado e sem subjetividade. Há também uma indiferença quanto 

a seu destino, quando perde a gratificação sendo servidor ou quando exerce cargo 

comissionado, situação esta última na qual um acervo de votos reconhecidos em 

coautoria com seu nome faria toda a diferença na reinserção no trabalho: 

É importante que ele se amolde ao pensamento do magistrado, siga a linha 
de pensamento dele e não a sua própria.[...] Quando ocupante de cargo em 
comissão, deve o assessor estar preparado para as adversidades de sua 
situação, ou seja, saber que pode ser exonerado a qualquer momento e 
sem motivação. Isto pode dar-se pelas mais variadas razões, justas ou 
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injustas. O que se tem a fazer é despedir-se e sair discretamente. Protestos, 
reclamações pelos corredores, de nada adiantarão e dificultarão uma nova 
indicação, se oportunidade houver. Pode ocorrer do assessor ser 
concursado e ser retirado de suas funções, perdendo a função gratificada. 
Isto ocorre com frequência quando há uma troca de magistrados e o novo 
altera as posições de comando. O assessor não deve ficar magoado ou 
deprimido, mas apenas compreender que isto faz parte do jogo. Aceitar o 
fato com profissionalismo ajudará a alcançá-lo em outra oportunidade. Ou 
servir de motivação para enfrentar um desafio novo, como um curso de 
mestrado ou outro concurso. (FREITAS, 2017, p. 75) 

 

Essa visão sobre a função do assessor judicial, que atua nos Gabinetes dos 

Desembargadores como uma peça da engrenagem sem autonomia ou capacidade 

de criação própria que justifique uma referência, é justamente o que esta pesquisa 

pretende questionar. Há necessidade de reflexão, pois que, como já dito ao início 

deste tópico, o desenvolvimento atual se baseia no conhecimento acumulado, que é 

capital, moeda de valor que gera emprego, renda, dignidade. 

 O reconhecimento de sua colaboração científica, em que afetaria 

negativamente o trabalho do Desembargador? Não há pleito pecuniário, de ganho 

maior patrimonial, seria apenas conferir o direito moral a quem colaborou para a 

formação da decisão judicial. Até mesmo Freitas (2017), em sua visão tradicional da 

função, reconhece seu relevante papel na criação do voto: 

Tivemos no STF um exemplo disto quando o ministro Teori Zavascki votou a 
favor da execução da sentença em segunda instância. O voto fazia 
referência a diversos países e, obviamente, o saudoso magistrado não teria 
tempo de fazer tão minuciosa pesquisa. Ali estava a mão de um assessor. 
(FREITAS, 2017, p. 94) 

 

Ali estava a mão de um assessor, a sua mente, o seu estudo jurídico, sua 

formação intelectual, a sua pesquisa, que é mais do que compilação, uma vez que 

envolve escolhas valorativas. Ali está sua coragem em desbravar novos argumentos 

e buscar a decisão mais justa, o seu tempo disponibilizado através de horas e horas 

em investigações e procuras entre leis, jurisprudências e doutrinas, a sua trilha e o 

seu caminho percorrido.  

“O importante é reconhecer-se que o sistema judicial exigiu a presença 

destes profissionais e que a eles cabe parte importante na solução dos conflitos.”, 
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diz Freitas (2017). E no parágrafo anterior de seu texto assevera: “Há em cada 

processo vidas na expectativa do resultado.” (Idem, ibidem) 

Há, todavia, por detrás da elaboração de cada processo um assessor, que 

aguarda e merece ser reconhecido em sua condição de colaborador intelectual da 

peça jurídica. E tal reconhecimento é uma forma de se aplicar a justiça em prol 

daqueles que há anos se encontram na obscuridade à sombra da verdadeira 

realidade empírica da Administração Pública Judiciária. Dar visibilidade àqueles que 

contribuem para a aplicação da justiça e formação da jurisprudência do país, bem 

como dar rostos a tantos outros profissionais que agem por trás dos bastidores em 

prol da sociedade, é uma reinvindicação que remonta as mais priscas eras da 

antiguidade clássica desde que o homem, enquanto ser pensante passou a 

perscrutar sobre o subjetivismo e a filosofar sobre valores ligados à equidade, à 

moral e à justiça. Não importa quantos séculos sejam transpostos, os referidos 

valores, intrínsecos ao reconhecimento dos seres invisíveis, sempre estarão 

arraigados ao pensamento humano, sendo melhor analisados no próximo capítulo, 

juntamente com a constitucionalidade ao direito de referência, como direito 

fundamental. 

 

CAPÍTULO 2. A CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA E O CONHECIMENTO TÁCITO 

DO ASSESSOR COMO PROTEGIDO ATRAVÉS DO DIREITO FUNDAMENTAL 

À REFERÊNCIA 

 

A investigação por uma teorização da Justiça e equidade remonta aos 

primórdios da Antiguidade clássica, principalmente através da obra do filósofo 

Aristóteles (384-322 a.C.), na Grécia Antiga, e sua imensa influência sobre a cultura 

ocidental. Durante toda Idade Média, o pensador grego foi considerado o mais 

importante filósofo e sua doutrina tida como verdade inatacável; e, no tocante ao 

escopo de conceituação de Justiça, Aristóteles salienta que é a forma perfeita de 

excelência moral, que abrange tanto o próximo quanto a si mesmo: 
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O termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às 
pessoas ambiciosas (no sentido de quererem mais do que aquilo a que têm 
direito) e iníquas, de tal forma que as cumpridoras da lei e as pessoas 
corretas serão justas. O justo, então, é aquilo, conforme a lei, é correto; e o 
injusto é o ilegal e iníquo. [...] A justiça é a forma perfeita de excelência moral 
porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita 
porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la 
não somente a si mesmas, como também em relação ao próximo. Uma das 
espécies de justiça, em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe 
corresponde, é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de 
governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre 
os cidadãos que compartilham dos benefícios outorgados pela constituição da 
cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode ter participação desigual ou 
igual à de outra pessoa. [...] O justo nesta acepção é, portanto, o 
proporcional; e o injusto é o que viola a proporcionalidade. Neste último caso, 
um quinhão se torna muito grande e outro muito pequeno, como realmente 
acontece na prática, pois a pessoa que age injustamente fica com um 
quinhão muito grande do que é bom e a pessoa que é tratada injustamente 
fica com um quinhão muito pequeno. No caso do mal, o inverso é verdadeiro, 
já que o mal menor deve ser escolhido em preferência ao maior, e o que é 
digno de escolha é um bem, e o que é mais digno de escolha é um bem ainda 
maior. (ARISTÓTELES, 1996, pgs. 194-199).    

 

Foi com base na obra aristotélica que Tomás de Aquino historiara seus 

manuscritos intitulados Tratados de Justiça10, enfatizando-se que o Direito caberá a 

quem exercer a Justiça, haja vista que através dela se retificam as ações humanas, 

distintos pela razão, pela disposição irascível e concupiscível: 

[...] Por vezes acontece o costume ir distorcendo o sentido original das 
palavras, que passam a significar outras coisas (...) a palavra direito (jus), 
primeiramente significava o justo; mas depois desviou-se o seu significado 
para indicar a arte pela qual sabemos o que é justo; assim costuma-se dizer, 
por exemplo, que um homem “comparece diante do direito” (ou melhor diante 
da justiça); e também se diz que “exerce o direito” aquele a quem cabe, por 
ofício, o exercer a justiça, mesmo quando é injusto o que determina. Através 
da justiça os atos humanos são retificados. No homem, costuma-se distinguir 
diversos princípios de ação: a razão, o apetite irascível e o apetite 
concupiscível. [...] De maneira metafórica, pode-se dizer que, através da 
justiça, a razão governa os apetites irascível e concupiscível e que, segundo 
a justiça, estes obedecem à razão. [...] As ações do homem referentes aos 
outros necessitam de uma especial retificação, não só enquanto são retas da 
parte de quem as realiza [...]. E por isso é necessária uma virtude especial 
para tais ações relativas aos outros, como é a justiça. A justiça legal ordena 
suficientemente o homem em tudo aquilo que se refira ao bem de outrem; 
ainda que a faça imediatamente em relação ao bem comum, e mediatamente 

                                                           
10Apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles rejeitava algo fundamental na filosofia de seu 
mestre: a ideia de que existem dois mundos. Segundo Platão, os objetos de verdadeiro conhecimento 
habitam outro mundo (abstrato – independente de tempo e de espaço, acessível apenas ao intelecto). 
Já para Aristóteles, não existem dois mundos, o mundo é um só, ou seja, aquele que vivemos. Com 
base em tal assertiva, o filósofo descartou a teoria das formas ideais de Platão, pois não acreditava 
que as mesmas existiam. Advogava a sua vontade de conhecer o mundo através de experiências 
empíricas. 
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em relação ao bem particular. E, portanto, convém que exista uma virtude 
particular de justiça que ordene o homem ao bem de outrem como indivíduo 
particular.[...] a justiça dirige suficientemente o homem em tudo aquilo que se 
refere aos outros. Mas o homem pode, nesta vida, ordenar-se aos outros 
relativamente a todas as coisas. Logo, a matéria da justiça é geral e não 
particular. [...] Primeiro, pelo mesmo sujeito da justiça, que é a vontade, cujo 
movimento ou ato não são as paixões [...]. E que as paixões se referem ao 
apetite sensitivo. E, portanto, a justiça não se refere às paixões, como a 
temperança ou a fortaleza, que são guias das paixões irascível e 
concupiscível. Segundo, pela matéria, porque a justiça refere-se àquelas 
coisas que se dão relativamente aos outros; pelo contrário, as paixões 
interiores não se ordenam em primeiro lugar a outrem. Portanto, a justiça não 
se refere às paixões. (AQUINO, 2002, p.93) 

 

Na visão de mundo concebida por Aristóteles, onde cada coisa tem atividade 

determinada por seu fim, o bem é a plenitude da essência, uma vez que todas as 

coisas tendem, por princípio. O bem, por conseguinte, vem a ser a finalidade de uma 

coisa, de uma ciência ou arte. Por este viés, a finalidade da medicina é a saúde, ao 

passo que a da estratégia há de ser a vitória. Dentre todos os bens, contudo, há um 

que é supremo, que deve ser buscado como fim último da pólis. Esse bem é a 

felicidade, entendida não como um estado, mas como um processo, uma atividade 

através da qual o ser humano desenvolve da melhor maneira possível suas 

aptidões. 

Conforme alusão de Aristóteles em Ética a Nicômaco, os meios para se atingir 

a felicidade são as virtudes (formas de excelência), pois que são disposições de 

caráter, cuja finalidade é a realização da perfeição do homem, enquanto ser 

racional. A virtude consiste em um meio-termo entre dois extremos, entre dois atos 

viciosos, um caracterizado pelo excesso e outro pela falta, pela carência. Aristóteles 

divide as virtudes em dianoéticas (ou intelectuais), às quais se chega pelo 

ensinamento e éticas (ou morais), às quais se atinge pelo exercício e pelo hábito. As 

virtudes éticas, enquanto virtudes do saber prático, não se destinam ao conhecer, 

como as dianoéticas, mas à ação. Para sua aquisição o conhecimento tem pouca ou 

nenhuma importância. 

Das virtudes dianoéticas, a de maior importância é a phrónesis (prudência), 

que vem a ser a capacidade de deliberar sobre o que é bom ou mal, correto ou 

incorreto. Das virtudes éticas, ainda de acordo com a perspectiva aristotélica, a mais 

importante é a Justiça. Destarte, o filósofo Aristóteles trata de Justiça nos livros V a 
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VII, de sua “Ética à Nicômaco”. Para ele, a justiça é definida como “aquela 

disposição de caráter que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as 

faz agir justamente e desejar o que é justo; e de modo análogo, a injustiça é a 

disposição que leva as pessoas a agir injustamente e a desejar o que é injusto”. 

(ARISTÓTELES, 2007, p.103) 

Aristóteles distingue a Justiça em duas importantes classes: a universal e a 

particular, caracterizando-se por Justiça universal o cumprimento da lei que, na 

Antiguidade, designava mais o modo de ser da polis do que propriamente uma 

prescrição. O homem justo é aquele que cumpre a lei, logo. Neste caso, a Justiça 

abrangerá as demais virtudes humanas, porquanto o que a lei manda é cumprir 

todas as equidades éticas particulares. Por este diapasão, aJustiça particular será 

aengenharia propulsora que desempenha a igualdade, no sentido de que a 

atribuição moral seja atribuída a cada um no âmbito do que lhe é devido. Neste 

caso, a Justiça se coloca ao lado das demais virtudes, por respeitar a igualdade, que 

implica quando necessário o Homem agir com audácia intrínseca à condição de ser 

pensante. 

A Justiça particular, por sua vez, é dividida em duas: a distributiva e a 

corretiva. Neste contexto, a Justiça distributiva é a mais importante, de vez que será 

responsável pela manutenção da ordem e da harmonia da polis, de maneira que a 

consistirá em atribuir a cada indivíduo o que lhe é devido, tendo em vista a 

excelência de valoração social. Baseia-se, por conseguinte, numa igualdade 

geométrica proporcional a sua significância contextual no espaço da convivência 

humana, na qual quem valha 08 receba 04, e quem valha 02 receba 01. Já a Justiça 

corretiva, ou retificadora, não se baseia numa proporcionalidade identidária de 

cunho geométrico, visto que se baseia numa igualdade aritmética, que não trata das 

relações dos indivíduos com a sociedade, mas das relações dos indivíduos entre si 

(interpessoais), como, por exemplo, no caso específico das trocas de bens.  

Na obra filosófica Ética a Nicômacos, Aristóteles (2007, p.26) ajuizará que 

uma espécie de relação interpessoal será a que se manifesta nas distribuições de 

honras, de dinheiro ou das outras coisas, que não são divididas entre aqueles que 

têm parte na constituição de recebimento de um quinhão igual (ou desigual) ao de 

outro indivíduo. De outra feita, há também a ação de Justiça que desempenha um 



80 
 

papel corretivo nas transações entre indivíduos, subdividindo-se transações 

voluntárias ou involuntárias. No Livro V, Aristóteles (2007, p. 39) terá como ponto de 

partida o fato de se examinar ações humanas que se interpõem por extremos de 

uma inadequação social, alicerçando-se no cumprimento das leis gerais e 

específicas.  

Por este raciocínio, o filósofo grego Aristóteles prepondera que todos os 

homens compreender por Justiça esta espécie de disposição que os torna aptos a 

realizar ações justas, do mesmo modo que a injustiça é esta disposição que os faz 

agir injustamente e desejar o que é injusto. 

Considera-se como injusto aquele que viola a lei, aquele que toma mais do 
que lhe é devido, como também aquele que viola a igualdade (tomando, no 
que respeita às coisas más, menos do que sua parte), de sorte que 
evidentemente o homem justo (a contrário) é, portanto, o que observa a lei e 
respeita a igualdade. O justo é, portanto, o que é conforme a lei e respeita a 
igualdade, e o injusto o que é contrário à lei e falta à igualdade. 
(ARISTÓTELES, 2007, p.218) 

 

Esse argumento sobre essa forma de Justiça "é, portanto, uma justiça 

completa, porém não em absoluto, mas em relação ao nosso próximo, por isso a 

justiça é muitas vezes considerada a maior das virtudes.” (ARISTÒTELES, 2007, 

p.42) Destarte, ainda segundo Aristóteles, a Justiça é uma espécie de meio-termo, 

porém não no mesmo sentido que as outras virtudes, e sim porque se relaciona com 

uma quantia ou quantidade intermediária, enquanto injustiça se relaciona com os 

extremos.   

Justiça é aquilo em virtude do qual se diz que o homem justo pratica, por 
escolha própria, o que é justo, e que distribui, seja entre si mesmo e um 
outro, seja entre dois outros, não de maneira a dar mais do que convém a si 
mesmo e menos do que convém a si mesmo e menos ao seu próximo (e 
inversamente no relativo ao que não convém), mas de maneira a dar o que 
é igual de acordo com a proporção; e da mesma forma quando se trata de 
distribuir entre duas outras pessoas. A justiça existe apenas entre homens 
cujas relações mútuas são governadas pela lei; e a lei existe para os 
homens entre os quais há injustiça, pois a justiça legal é a discriminação do 
justo e do injusto. (ARISTÓTELES, 2007, p.43) 

 

Daí depreender-se que o justo compreende ao menos quatro termos: duas 

pessoas que receberão duas coisas a serem divididas, devendo-se estabelecer a 
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mesma igualdade relativamente a umas e outras. Aristóteles, no tocante à igualdade 

das pessoas, enuncia a proporção através do qual o justo se exprime. É ela uma 

proporção geométrica, discreta ou descontínua, supondo quatro termos diversos, e 

não uma proporção contínua, pois que esta pode ser considerada descontínua 

tomando-se duas vezes seu termo médio.  

O equitativo para o filósofo é o justo; não obstante, não o legalmente justo; e, 

sim, uma correção da justiça legal. A característica está na correção da lei quando 

ela é deficiente em razão da sua universalidade, já que nem todas as coisas são 

determinadas pela lei. Com efeito, conclui-se que, quando a coisa é indefinida, a 

regra também o será, uma vez que o homem equitativo é aquele que escolhe e 

pratica tais atos de justiça, não se aferrando aos seus direitos em mau sentido, por 

tender a tomar menos do que seu quinhão, embora tenha a lei por si. Tal disposição 

de caráter denomina-se equidade que, para além de uma disposição de caráter, 

pauta-se por uma espécie de Justiça, mantendo por princípio de equidade o que 

determina ser necessário tratar desigualmente os desiguais, no momento da 

aplicação da lei.  

Aristóteles elaborou sua doutrina da Justiça, de modo geral, e sua concepção 

do justo natural, em particular, no quadro da pólis, que era vista como a grande 

educadora, não podendo contra ela prevalecer, estritamente falando, nenhum direito 

natural subjetivo do cidadão. Revela-se, ademais, a tendência conservadora na 

persuasão da Justiça das leis em vigor na pólis e de sua conformidade com o direito 

natural, referindo-se, por conseguinte, ao justo político, a que pertence o justo 

natural, tão só aos cidadãos gregos, dele excluindo-se, expressamente, as 

mulheres, as crianças, os "bárbaros" e os escravos. Sendo o justo político aos 

limites da polis, o princípio da justiça distributiva não nos diz que devemos tratar as 

pessoas como iguais ou como desiguais, deixando simplesmente pressupor que a 

igualdade ou a desigualdade entre elas se acham já fixadas em harmonia com certo 

ponto de vista que não pode ser dado pelo princípio.  

Mais adiante, verificar-se-á a necessidade de uma releitura aristotélica na 

construção de várias teorias filosóficas contemporâneas, preocupadas com as 

questões sociais e não somente políticas, destacando a teoria da Justiça defendida 

por John Rawls. 
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2.2. Kant, Moral e Justiça. 

 É válido afirmar que Immanuel Kant (1724-1804), foi figura principal a emergir 

no campo da filosofia, destacando-se como o primeiro grande filósofo desde a Idade 

Média.11 Kant desenvolveu uma linha de pensamento inaugurada por Locke a qual 

há dois tipos diferentes de limitações para o que se pode conceber como 

conhecimento. O primeiro é aquilo que existe; ou seja, é a soma de tudo o que há 

(quer isso inclua ou não um Deus ou almas imortais ou qualquer outra coisa que 

componha a realidade total), mas em humanos só se pode conhecer aspectos, que 

o aparelho corporal é capaz de aprender: 

Ora, na Metafísica, pode-se tentar o mesmo, no que diz respeito à intuição 
dos objetos. Se a intuição tivesse que se guiar pela natureza dos objetos, não 
vejo como deles poderia conhecer algo a priori; se pelo contrário, o objeto 
(enquanto objeto dos sentidos) se guiar pela natureza da nossa faculdade de 
intuição, posso perfeitamente representar esta possibilidade. [...] Se pudesse 
intuir-me a mim mesmo ou se um outro ser me pudesse intuir, sem esta 
condição da sensibilidade, as mesmas determinações que agora nos 
representamos como mudanças, proporcionariam um conhecimento, no qual 
de modo algum interviria a representação do tempo e, portanto, da mudança. 
[…] É certo que posso dizer: as minhas representações sucedem-se umas às 
outras; mas isto significa que temos consciência delas como sucessão 
temporal, ou seja, segundo a forma do sentido interno. O tempo nem por isso 
é algo em si próprio ou qualquer determinação inerente às coisas (KANT, 
1996, p.54) 

  

Para Kant, de um lado está o que existe, independentemente de nós e de 

nossa capacidade de experiência, e de outro está o que temos meios de 

experimentar, sendo o segundo mais restrito. Em outras palavras: de um lado 

encontramos o mundo do conhecimento possível (dos fenômenos), sendo que todas 

as formas que esse conhecimento assume são dependentes do sujeito. Por outro 

viés, encontrar-se-á o mundo das coisas tal como são em si mesmas. 

 A perspicácia do filósofo Kant está em ter reunido harmoniosamente as duas 

abordagens antagônicas e conflitantes de Platão e Aristóteles mencionadas 

                                                           
11A partir dos 57 anos publicou os seguintes escritos: “A crítica da Razão Pura” (1781); “Princípios 
fundamentais da Metafísica dos Costumes” (1785); “A Crítica da Razão Prática” (1788); “A Crítica do 
Juízo” (1790).  
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anteriormente, relembrando: a primeira (platônica) inclinada a defender o 

conhecimento oculto sob superfície, provinda de um mundo abstrato; a segunda 

abordagem (aristotélica) defende a existência de apenas do mundo real 

(pensamento empirista). 

 Como dito, a conjugação dos dois pensamentos (abstrato e empírico), de 

forma coerente e plausível, constituiu um marco no pensamento filosófico, segundo 

o qual delimitou-se no tempo, a justificava e concepção do conhecimento antes e 

depois da exposição do pensamento kantiano:  

Que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, não há dúvida 
alguma, pois, do contrário, por meio do que a faculdade de conhecimento 
deveria ser despertada para o exercício senão através de objetos que tocam 
nossos sentidos e em parte produzem por si próprios representações, em 
parte põem em movimento a atividade do nosso entendimento para compará-
las, conectá-las ou separá-las; e, desse modo, assimilar a matéria bruta das 
impressões sensíveis a um conhecimento dos objetos que se chama 
experiência? Segundo o tempo, portanto, nenhum conhecimento em nós 
precede a experiência, e todo ele começa com ela. Mas embora todo o nosso 
conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina 
justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso 
conhecimento de experiência seja um composto daquilo que recebemos por 
impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento 
(apenas provocada por impressões sensíveis) fornece de si mesma, cujo 
aditamento não distinguimos daquela matéria-prima antes que um longo 
exercício nos tenha tornado atentos a ele e nos tenha tornado aptos à sua 
abstração (KANT, 1987, p. 1) 

 

 Nesse contexto, em sua obra intitulada “Princípios fundamentais da Metafísica 

dos Costumes”, Kant objetiva destacar uma filosofia pura e moral, que esteja 

distante do particular, sendo contingente da ação moral tomada a partir do homem 

com sua relação com o mundo, onde o autor estabelece princípios apodícticos. Cabe 

explicitar que tais princípios exprimem uma atividade lógica absoluta, cuja validade 

seja universal, culminando em uma filosofia moral apoiada na formalidade e na 

metafísica, extraída de si mesma de forma lógica e racional. 

A Fundamentação da Metafísica dos Costumes vem com o propósito de 

preceder a futura Metafísica dos Costumes, buscando a fixação de um princípio 

supremo da moralidade. Kant inicia a obra com uma observação acerca da antiga 

divisão da filosofia grega, que se divide em Física, Ética e a Lógica, fazendo a partir 

de então a distinção entre o conhecimento formal, que é onde a Lógica se inclui a 
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priori, também chamada de Filosofia Pura, pois é independente da experiência. Já o 

conhecimento material composto pela Física e pela Ética, sendo que a primeira trata 

de como as coisas acontecem e a segunda de como as mesmas deveriam acontecer 

baseiam-se em princípios da experiência, tal conhecimento é objeto da Filosofia 

Empírica.  

Nesses estudos, gradativamente, Kant adota uma postura crítica ante a 

correlação entre conhecimento e realidade, assegurada pelo racionalismo. Apesar 

de o conhecimento ter origem na experiência, não depende exclusivamente dela. A 

realidade física é conhecida a posteriori-indutivamente, a partir da experiência. 

(BARSA, 2002, Vol.8). Baseado em tais premissas, Kant entende o direito como o 

conjunto das condições, por meio das quais o arbítrio de um pode harmonizar-se 

com o arbítrio de outro, segundo uma lei universal da liberdade (MAFFETONE, 

2005, p.212). 

Conforme reitera Kant, se a ação pode coexistir com a liberdade de cada um 

segundo uma lei universal, entende-se que a injustiça é praticada quando esta a 

impede através da resistência, que não pode coexistir com a liberdade segundo as 

leis universais. A lei universal seria uma lei que impõe uma obrigação a alguém, mas 

não exige que esse alguém, por amor dessa obrigação, assuma o dever de limitar 

sua liberdade sob essas condições.  

Nesse diapasão, tudo que é injusto será um obstáculo à liberdade, segundo 

as leis universais:  

Ninguém pode me obrigar a ser feliz de acordo com sua concepção do bem-
estar dos outros, pois cada um pode buscar sua felicidade da maneira que 
julgar conveniente, desde que não infrinja a liberdade dos outros de perseguir 
um fim semelhante e que possa ser conciliado com a liberdade de todos os 
outros dentro de uma lei geral viável – ou seja, ele deve conceder aos outros 
o mesmo direito do qual ele próprio goza. É, porém, perfeitamente compatível 
com uma bem maior desigualdade da massa no grau de suas posses, quer 
elas tomem a forma de superioridade física ou mental, ou de propriedade 
externa legítima ou ainda de direitos particulares (dos quais podem haver 
muitos) em relação aos outros.[...] Uma ação praticada por dever tem seu 
valormoral, não no propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima que 
a determina: não depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas 
somente doprincípio do querer segundo o qual a ação, abstraindo de todos os 
objetos dafaculdade de desejar, foi praticada […] dever é a necessidade de 
uma ação porrespeito à lei […] ora, se uma ação realizada por dever deve 
eliminartotalmente a influência da inclinação e com ela todo o objeto da 
vontade nadamais resta à vontade do que a possa determinar do que a lei 
objetivamente esubjetivamente.  (KANT, 1996, p. 26) 
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Por conseguinte, Kant advoga que, quando certo uso da liberdade, é ao 

mesmo tempo um obstáculo à liberdade, segundo as leis universais (injusto), então, 

a obrigação oposta a ele, harmoniza-se com a liberdade segundo as leis universais, 

sendo, portanto, justa. Assim, o fundamento de toda legislação prática se resolve 

objetivamente na regra e na forma da universalidade idônea; e, subjetivamente, no 

fim, sendo o sujeito de todos os fins, todo o ser racional enquanto fim em si mesmo. 

Por este raciocínio, Kant destaca três princípios para alinhar o direito com a 

moral para a submissão do ser a uma lei universal e justa: a autonomia da vontade; 

o imperativo categórico; e o princípio da humanidade e de toda natureza racional em 

geral, enquanto fim em si mesmo. Com base na autonomia da vontade, Kant afirma 

que a vontade não se submete simplesmente à lei, mas de modo a ter de ser 

considerada autolegisladora; e, somente sob essa condição, está sujeita à lei; ou 

seja, constitui a ideia de vontade de todo ser racional enquanto vontade que institui 

uma legislação universal. (MAFFETONE, 2005, p.218).   

O imperativo categórico significa a conformidade das ações à lei, excluindo 

da sua ordem soberana qualquer intromissão de motivação interessada, de maneira 

que a ausência de interesse distingue o imperativo categórico do hipotético, pois 

esse é condicionado e aquele, incondicionado, sem nenhum interesse sobre o qual 

se pode encontrar algum fundamento. Através do desenvolvimento dos conceitos 

principiológicos acima descritos, de acordo com Maffetone, Kant propõe justificar 

uma moralidade, conectada ao conceito de um reino de fins, alcançado através do 

seguinte pensamento: 

O conceito de que todo ser racional deve considerar-se autor, em virtude 
das máximas da sua vontade, de uma legislação universal para que possa, 
a partir desse ponto de vista, julgar a si mesmo e as suas ações, conduz a 
um conceito bastante fecundo, que se conectou a esse, ou seja, ao conceito 
de um reino dos fins. 

Por reino entendo a união sistemática de diversos seres racionais mediante 
leis comuns. Ora, uma vez que as leis determinam os fins com base na sua 
validade universal, se deixarmos de lado as diferenças pessoais dos seres 
racionais e também todo o conteúdo dos seus fins particulares, poderemos 
conceber uma totalidade de todos os fins (tanto dos seres racionais 
enquanto fins em si, quanto dos fins próprios que cada um pode estabelecer 
para si mesmo), em conexão sistemática; ou seja, um reino dos fins 
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possíveis com base nos princípios anteriormente mencionados.” 
(MAFFETONE, 2005, p.220) 

 

O pensamento kantiano tem por escopo assegurar que todos sejam 

submetidos à lei a qual não pode tratar ninguém como meio, não obstante, como fins 

em si mesmos, uma vez que um ser racional se posiciona na qualidade de membro 

do reino dos fins, caso se nele haja a função de legislador universal; e, ao mesmo 

tempo, for submetido às suas leis. 

Em síntese, através de toda essa construção filosófica, consoanteMaffetone 

(2005, p. 221), Kant pretende alcançar a concepção de moral; e, consequentemente, 

da noção de justo, concluindo-se que o princípio da autonomia significa o princípio 

da dignidade da natureza humana e de toda natureza racional. Durante a primeira 

metade do século XIX, a filosofia do mundo de língua inglesa prosseguiu numa 

quase completa ignorância de Kant, havendo naqueles locais, pouco progresso na 

metafísica e na teoria do conhecimento depois de Hume.  

Jeremy Bentham (1748-1832)12, depois de Hume, foi o primeiro filósofo 

influente em língua inglesa. Fundador da doutrina utilitarista (pretensão de julgar 

toda ação por sua utilidade) – cuja ideia central se baseia na máxima: o mais 

elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do 

prazer sobre a dor –, desprezava os direitos naturais; ou seja, utilidade para ele é 

qualquer coisa que produza prazer ou felicidade e que evite a dor ou sofrimento, por 

intermédio do princípio da maximização da felicidade e minimização da dor. Logo, a 

coisa certa a fazer é aquela que maximizará a utilidade. A utilidade para esse autor é 

qualquer coisa que produza prazer ou felicidade.13 

                                                           
12Durante o século XVIII e XIX, a vida para uma grande parcela do povo britânico era extremamente 
difícil. As leis dos pobres (que se iniciou em 1601) visavam aliviar parte da pobreza suplementando os 
baixos salários com fundos públicos. Em 1830, a ideia de cada paroquiano contribuir com uma taxa 
para os pobres locais foi substituída pela crença na responsabilidade individual. A única ajuda à 
disposição eram os asilos para pobres com pagamentos mínimos em dinheiro para os destituídos. Foi 
contra esse pano de fundo social que Bentham formulou suas teorias liberais para uma sociedade 
melhor. (MULGAN. p. 184) 
13Bentham defendia algumas ideias, fundamentando-as através de argumentos utilitaristas (relação 
custo x benefício e aumento da felicidade, tais como: a) terceirização dos presídios à iniciativa 
privada; b) criação de um reformatório autofinanciável para abrigar os mendigos que seriam levados 
de forma coercitiva para tais lugares. 
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Para o pensamento utilitarista, deve-se pensar nos custos e benefícios antes 

de qualquer coisa, enquanto que para os defensores de que os direitos e a 

dignidade humana têm uma base moral que transcende a noção de utilidade, a 

filosofia de Bentham não pode ser apoiada. Tal crítica aos utilitaristas é de 

importância moral, pois não é possível mensurar e comparar todos os valores e bens 

em uma escala de medidas; ou seja, não se pode mensurar o sofrimento ou a 

desigualdade. 

John Stuart Mill (1806–1873) tentou salvar a doutrina do utilitarismo 

reformulando-a como uma doutrina mais humana e menos calculista. Em seu livro 

OnLiberty, Mill coloca como princípio central de sua ideologia a máxima de que “as 

pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem, contanto que não façam mal 

aos outros”. A utilidade para esse autor deve ser entendida num sentido mais amplo, 

como a instância final de todas as questões éticas, baseada nos interesses 

permanentes do homem compreendido como um ser em evolução. A utilidade deve 

ser maximizada em longo prazo e não caso a caso, a fim de que a liberdade 

individual, com o passar do tempo, conduza à máxima felicidade humana. 

A objeção a esse raciocínio está no fato de que “respeitar os direitos 

individuais com o objetivo de promover o progresso social torna os direitos reféns de 

contingências”. Ao basear os direitos individuais em considerações utilitaristas, 

deixamos de considerar que a violação dos direitos de alguém inflige um mal ao 

indivíduo qualquer que seja seu efeito no bem-estar geral (SANDEL, 2014, p. 66).14 

O programa de pesquisa utilitarista, inaugurado por Bentham, mede-se 

explicitamente com os problemas levantados pelo conceito de justo no texto de 

Stuart Mill “Utilidade e Justiça” (Mill, APUD SANDEL, 2014.p.68). Partindo do desafio 

                                                           
14Ao rebater tal objeção, Mill afirma ser possível diferenciar prazer mais elevado dos demais prazeres, 
por meio da avaliação da qualidade e não apenas da quantidade ou intensidade. Este autor tenta 
argumentar tal lógica através da utilidade e não de outra ideia moral. No entanto, como saber se 
determinado prazer é mais valioso do que outros? As principais influências filosóficas sobre Bentham 
foram as dos pensadores franceses pré-revolucionários. Para esse teórico o princípio orientador para 
a política pública é: “A melhor ação é a que proporciona a maior felicidade ao maior número de 
pessoas”. Através da filosofia moral, a referida máxima sustentava que o acerto ou erro de uma ação 
devia ser julgado inteiramente em termos de suas consequências (não se preocupando com os 
motivos, mas com o resultado da ação). Assim, as boas consequências eram as que davam prazer a 
alguém, enquanto que as más consequências causavam dor. Portanto, em qualquer situação, o 
correto curso de ação a ser seguido era o que maximizasse o excesso de prazer sobre a dor ou então 
que diminuísse o excesso da dor sobre o prazer. 
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tradicional que a justiça impõe à utilidade, ele sustenta a coerência entre justiça e 

utilidade e a dependência da primeira em relação à segunda. Em suas palavras, a 

justiça fundada na utilidade é o elemento fundamental e indubitavelmente mais 

sagrado e vinculativo de toda moral. Justiça é o nome que se dá a algumas 

categorias de regras morais que, referindo-se mais de perto à essência do bem-estar 

humano, são, portanto, mais vinculativas do que qualquer outra regra para a 

conduta. Todavia, ainda que o utilitarismo tenha sofrido muitas críticas severas e 

muitas vezes eficazes, como acima exposto, ele continua sendo um programa de 

pesquisa, cuja análise se mostra imprescindível para quem se ocupa com as 

questões da justiça distributiva.15 

Já os libertários sustentariam a injustiça da taxação porque a mesma viola o 

direito fundamental da liberdade, sendo que a principal diferença dos argumentos 

apresentados contra a possível taxação das fortunas pelas duas correntes 

ideológicas está no fato de que os libertários defendem o mercado livre e se opõem 

à regulamentação do governo, não em nome da eficiência econômica; e, sim, da 

liberdade humana, pois defendem o Estado mínimo.16 

Apesar de a corrente libertária ter tomado força e se expandido na década 

de 1980 nos governos Reagan e Thatcher, os adeptos da política do bem-estar 

social, “well fair state” comungam a visão libertária em determinados aspectos, 

como, por exemplo, em relação aos direitos dos homossexuais, direito de 

reprodução, liberdade de expressão e separação de Igreja e Estado. Através de tais 

pensamentos, percebe-se que o cerne moral da reivindicação libertária é a pessoa 

única proprietária de si mesma. Portanto, por meio de tal premissa, taxar a fortuna 

dos mais ricos seria uma violação, porque o Estado passaria a ser proprietário 

                                                           
15Durante a segunda metade do século XIX, os princípios utilitaristas impregnaram as instituições de 
governo e administração da Gra-Bretânha; e, desde então, passaram a exercer uma poderosa 
influência. Tais pensamentos oriundos do utilitarismo marcam uma diferença entre a Grã – Bretanha e 
os EUA cuja ênfase maior foi dada aos direitos individuais, havendo uma maior resistência ao 
sacrifício do indivíduo em favor do bem-estar da maioria e uma disposição menor em aceitar a 
intervenção do governo. Muitos pensadores americanos do século XVIII e XIX Para os que defendem 
a ideologia libertária, nada há de injusto na desigualdade econômica desde que ela não resulte do 
uso de força ou fraude, mas das escolhas feitas em uma economia de mercado. Tem-se como 
exemplo de perspectiva utilitarista, a taxação aos ricos também não seria adequado, pois reduziria o 
incentivo ao trabalho e aos investimentos, acarretando o declínio de produtividade. 
16Nessa esteira, os libertários rejeitam: 1) o paternalismo – rejeitam leis que protegem as pessoas 
contra si mesmas, podendo citar como exemplo, lei que torna obrigatório o uso do cinto de segurança 
e de capacete; 2) legislação que possua conteúdo moral e noções sobre virtude. Ex: leis que possam 
coibir a prostituição, discriminar a opção sexual etc. redistribuição de renda ou riqueza. 
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parcial deles; e, sob tal aspecto exerceria da liberdade plena sobre nós mesmos. 

(SANDEL, 2014, p.72). 

Numa época dominada pela religião e conflitos dela emanados, Thomas 

Hobbes (1588-1679) apareceu com uma filosofia calcada no materialismo, ao 

defender a tese de que somente a matéria existe, considerando todo universo como 

uma grande máquina. Deste modo, além de ter sido chamado como o fundador do 

moderno materialismo metafísico, foi o primeiro filósofo a propor uma teoria 

mecanicista da Natureza. 

 Em seu livro O Leviatã (1651), Hobbes justifica o porquê de se constituir e 

transferir poder a um Estado. O que ele chama de Estado da natureza, é o Estado 

pré-social, onde o homem seria como um lobo que deve se proteger ao ataque de 

outros homens, pois não há lei, nem segurança, nem propriedade, sendo que a 

forma do homem se proteger contra o próprio homem seria através da transferência 

de poder a uma autoridade suprema:  

Cada um concordar em delegar poder a uma autoridade central, cuja tarefa é 
impor a lei e punir severamente qualquer violador dela. Para tal autoridade 
ser efetiva, deve possuir mais poder que qualquer indivíduo, ou associação 
de indivíduos dentro da sociedade pode esperar alcançar, portanto ter um 
poder absoluto que é inútil desafiar. Esse é o único modo de maximizar tanto 
a liberdade como a segurança dos indivíduos que compõem a sociedade, 
mas implica que cada homem deve se concentrar em ter tanta liberdade para 
si próprio, quanto a que permitiria para os outros homens. (HOBBES, 1995, 
p.335) 

  

Na referida obra, o autor deixa claro que a “autoridade suprema” pode ser 

igualmente um indivíduo ou um grupo de indivíduos; e que, em ambos os casos, o 

poder recebido não é emanando de Deus ou de qualquer outra autoridade ancestral 

ou superior, mas do próprio povo e assim o faz almejando seu próprio interesse 

particular de receber segurança e proteção de sua liberdade. Destarte, Hobbes 

fundamenta a necessidade de criação do Estado e de seu poder absoluto dado pelo 

povo, não para a gratificação do soberano, mas para o bem de todos. Essa 

concepção de contrato social, sem dúvida, enriqueceu os argumentos para 

legitimação de Estados totalitários e violação de direitos do homem:  
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Da primeira e segunda leis naturais, e dos contratos do direito de natureza, a 
que os autores geralmente chamam jus naturale, é a liberdade que cada 
homem possui de usai seu próprio poder, da maneira que quiser, para a 
preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e, 
consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão 
lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Por liberdade entende-se, 
conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos 
externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um 
tem de fazer o que quer, mas não podem obstar a que use o poder que lhe 
resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem. Uma lei de 
natureza (lexnaturalis) é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, 
mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir sua 
vida ou privá-lo dos meios necessários para preservá-la, ou omitir aquilo que 
pense poder contribuir melhor para preservá-la. Porque embora os que têm 
tratado deste assunto costumem confundir jus e lex, o direito e a lei, é 
necessário distingui-los um do outro. Pois o direito consiste na liberdade de 
fazer ou de omitir, ao passo que a lei determina ou obriga a uma dessas duas 
coisas. De modo que a lei e o direito se distinguem tanto como a obrigação e 
a liberdade, as quais são incompatíveis quando se referem à mesma matéria. 
(HOBBES, 2009, p. 59) 

 

 Em oposição a Hobbes, surgem as ideias defendidas por John Locke (1632-

1704), conhecido como um dos grandes pensadores empiristas de sua época. Locke 

foi um eminente pensador em dois diferentes campos: teoria do conhecimento e 

filosofia política. No que se refere à filosofia política e a justificação para formação do 

Estado, Locke, além de defender uma democracia parlamentar, sustenta que, 

apesar de a humanidade começar num estado natural (estado da natureza), o 

homem, como criatura de Deus e feito à sua imagem e semelhança, não poderia ser 

mal e selvagem, visto ser detentor de razão e consciência:  

[...] perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e 
pessoas do modo como julgarem acertado dentro dos limites da lei da 
natureza, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer outro 
homem. E também um estado de igualdade, em que é recíproco todo o poder 
e jurisdição, não tendo ninguém mais que outro qualquer (LOCKE, 1998, p. 
382). [...] Cada um está obrigado a preservar-se, e não abandonar a sua 
posição por vontade própria; logo, pela mesma razão, quando sua própria 
preservação não estiver em jogo, cada um deve, tanto quanto puder, 
preservar o resto da humanidade, e não pode, a não ser que seja para fazer 
justiça a um infrator, tirar ou prejudicar a vida ou o que favorece a 
preservação da vida, liberdade, integridade ou bens de outrem. [...] E para 
que todos os homens sejam impedidos de invadir direitos alheios e de 
prejudicar uns aos outros, e para que seja observada a lei da natureza, que 
quer a paz e a conservação de toda a humanidade, a responsabilidade pela 
execução da lei da natureza é, nesse estado, depositada nas mãos de cada 
homem, pelo que cada um tem o direito de punir os transgressores da dita lei 
em grau que impeça sua violação. Pois a lei da natureza seria vã, como todas 
as demais leis que dizem respeito ao homem neste mundo, se não houvesse 
alguém que tivesse, no estado de natureza, um poder para executar essa lei 
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e, com isso, preservar os inocentes e conter os transgressores. E se qualquer 
um no estado de natureza pode punir a outrem, por qualquer mal que tenha 
cometido, de maneira que todos o podem fazer, pois, nesse estado de 
perfeita igualdade, no qual naturalmente não existe superioridade ou 
jurisdição de um sobre outro, aquilo que qualquer um pode fazer em 
persecução dessa lei todos devem necessariamente ter o direito de fazer 
(LOCKE, 1998, p. 382-386). 

 

Por tais razões, a visão de Locke a respeito do Estado natural é muito 

diferente da de Hobbes, pois, apesar de entender que o contrato social não é visto 

como firmado entre governante e governado, mas entre homens livres, Locke vê os 

governados como detentores de seus direitos individuais, mesmo depois de 

instituído o governo. Desta feita, a soberania permanecerá, em última análise, sobre 

o povo. Para Locke, a garantia dos direitos do povo, quais sejam: a liberdade, a 

proteção à vida e a propriedade de todos, seria o único propósito de se legitimar um 

governo. Se este, entretanto, começar a violar tais direitos, os governados possuem 

o direito moral de derrubar o governo e substituí-lo, após ter tentado uma reforma 

através de procedimentos normais. 

 Nascido posteriormente a Hobbes e a Locke, Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), autor do Contrato Social, introduziu ideias revolucionárias; e que, desde 

então, têm representado importante papel. Uma dessas ideias e que serviu como 

justificativa para a formação de sua obra supracitada é a de que a civilização não é 

uma coisa boa; porém, má. Rousseau afirma que o homem, quando no estado da 

natureza, é um home puro, pois nasceu bom, mas foi corrompido pela experiência 

de crescer em sociedade, visto que esta o corrompe. Em outras palavras, a vida em 

sociedade embrutece o homem natural. Nessa esteira, a visão de Rousseau sobre o 

estado da natureza era diretamente oposta à de Hobbes que concebia o homem 

naquele estágio como um homem selvagem. Por conseguinte, para Rousseau, a 

necessidade de se legitimar a constituição de um Estado se deve, não para proteger 

o homem do próprio homem, mas uma vez tendo entrado na civilização, o homem 

não pode mais optar em retornar ao seu estado primitivo; e, portanto, deve-se 

civilizar a civilização.  

Independentemente da concepção de cada autor, Hobbes, Locke e 

Rousseau, em relação à justificação de se constituir e conferir poder a um Estado, 
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todos têm um pensamento comum: defendem a ideia de que para pensar o homem 

como ser social e político, é preciso contrapô-lo ao Estado anterior em que ele vive 

uma vida pré-política; e, para isso, o contratualismo parte da tese de que o ser 

humano, ao contrário do que pensavam os antigos, não é um ser naturalmente 

político, pois, ao contrário, o Estado e a sociedade são criações inventadas por nós 

para vivermos em comum. Por outro lado, autores contemporâneos, com destaque 

para John Rawls, de uma forma clara e objetiva, nos brindam com uma nova 

concepção de contrato social; e, por conseguinte, com uma nova teoria da justiça, 

fundamentada no liberalismo17.  

De cunho político e econômico, postula a limitação do poder estatal em 

benefício da liberdade individual, baseada nas teorias racionalistas e empiristas do 

iluminismo e na expansão econômica gerada pela industrialização. Contudo, a 

coerência do liberalismo exige, no entanto, a igualdade de oportunidades entre os 

indivíduos; e, consequentemente, a última de todos perante a lei.  

A obra de John Rawls, denominada Uma Teoria da Justiça (1971) 

representa um marco no modo pelo qual se passou a conceber a filosofia política, 

cujo grande desafio é demonstrar o que seria uma sociedade justa. Neste ponto, 

entendo que o grande mérito de Rawls foi constituir uma teoria da justiça cuidadosa, 

em diálogo com valores ligados à liberdade e à igualdade. A construção do 

pensamento do autor teve como base as experiências históricas dos séculos XVIII a 

XX (passagem do mundo moderno ao contemporâneo) e das teorias criadas nesse 

período (teoria kantiana e do contrato social). 

Para a formação da sua Teoria da Justiça, Rawls se baseia em três 

pressupostos básicos, quais sejam: 1º - escassez moderada dos recursos (a 

totalidade dos recursos é menor que a demanda)18; 2º - reconhecimento do 

Pluralismo das formas de vida na sociedade em que vivemos19; e 3º - 

                                                           
17John Rawls (1921-2002) nasceu nos EUA e lecionou até 1962, na Universidade de Princeton. 
18Através desse pressuposto o autor sustenta que a natureza não está para prover todos os recursos, 
portanto, para que haja uma sociedade justa, tem-se que partir de uma justa repartição de bens, pois 
os mesmos são escassos. 
19Através da defesa de existência do pressuposto do pluralismo, verifica-se uma clara ruptura do 
modo de entender a modernidade e o modo de política clássica, pois esta é pensada através de uma 
concepção de bem que norteia a vida dos indivíduos que pode ser identificada como bem supremo e 
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reconhecimento de todos os membros da sociedade como indivíduos racionais e 

razoáveis, capazes de formular uma concepção do bem e de desenvolver um senso 

de justiça.20 

Diante de tais pressupostos, Rawls passará a afirmar que os princípios que 

formaram a “estrutura básica” de uma sociedade somente podem ser encontrados, a 

partir de uma “posição original” submetida a condições restritivas, sobre as quais o 

autor denomina “véu da ignorância”, a fim de que os indivíduos não possuam 

informações privilegiadas ou características diferenciadas uns dos outros. Somente 

dessa forma, Rawls poderá elaborar sua teoria da justiça. 

Assim, extraem-se três elementos importantes para a concepção política de 

justiça: 1º - o objeto (que representa a estrutura básica da sociedade); 2º - o 

método de justificação (através do artifício denominado por Rawls de Posição 

originária) e; 3º - o conteúdo (concepção política de justiça por equidade). 

 No primeiro elemento (objeto) o autor denomina de estrutura básica as 

principais instituições sociais, políticas e econômicas, que determinam direitos e 

deveres, bem como a repartição de ônus e bônus. O segundo elemento (método), o 

autor utiliza o artifício da conceituação por ele denominada de posição original, que 

tem por finalidade descobrir os princípios mais adequados da concepção de justiça 

para realizar a liberdade e a igualdade, por intermédio da concepção de uma 

sociedade como um sistema equitativo de cooperação entre cidadãos livres e iguais.  

A grande originalidade desse filósofo está no método, pois o autor, para 

alcançar a denominada “justiça como equidade”, retoma a doutrina do contrato 

social, no sentido de estabelecer um acordo entre as próprias pessoas envolvidas; 

ou seja, cidadãos livres e iguais, nascidos numa sociedade fechada, à luz do que 

seja considerado como um benefício recíproco. Tal acordo deve ser estabelecido em 

                                                                                                                                                                                     
sendo um bem supremo ele possui objetividade e a vida política é um modo excelente através do 
qual os homens se identificam (SANTO AGOSTINHO, 1998) 
20Para Rawls, a razoabilidade e a racionalidade são capacidades ou poderes morais intrínsecos aos 
indivíduos. Ser racional é ser capaz de escolher fins, metas, dotar-se de meios mais eficazes para 
atingi-los. Ser razoável é exercer a capacidade de perceber que certos fins podem não ser os 
melhores. Como exemplo podemos dizer que é racional que certosindivíduos possam acreditar em 
certas concepções religiosas, mas não érazoávelquecertas concepções admitam o sacrifício humano 
porque fazem parte do seu credo. Assim, a capacidade de conjugação desses dois poderes morais 
(racionalidade e razoabilidade) determina o terceiro pressuposto da teoria da justiça de Rawls.   
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condições apropriadas, de modo que devam situar equitativamente pessoas livres e 

iguais, ao passo que nenhuma delas tenha poder superior de barganha. Cabe 

acrescentar que deverá ser excluído o recurso à ameaça de uso de força. 

Nesse contexto, Rawls cria uma nova concepção da teoria do contrato social 

para conceber a formação hipotética da posição originária. Neste caso, 

especificamente, o contrato social não será o mesmo daqueles propostos pelos 

filósofos citados anteriormente, onde se imaginava um estado da natureza pré-

social. O autor não está preocupado com a origem da sociedade nem com a 

legitimidade do poder político, uma vez que, no lugar do contrato social, o filósofo 

imagina uma situação (posição originária), modelo hipotético de representação na 

qual os indivíduos são colocados sem conhecerem suas posições na vida real (véu 

da ignorância). Destarte, a justiça se manifesta através da imparcialidade do 

procedimento adotado, porque os indivíduos desconhecem seus atributos físicos, 

psicológicos, naturais, sociais etc. 

Através da posição original, Rawls busca um ponto de vista em que um 

acordo equitativo entre pessoas (livres e iguais) possa ser alcançado. A posição 

original expressa uma característica básica encontrada tanto no construtivismo moral 

de Kant, como do construtivismo político: a diferença entre o razoável e o racional. 

Logo, sobrepor as “doutrinas abrangentes” (pluralismos) das pessoas por detrás de 

um véu da ignorância permite especificar uma concepção política de justiça, que 

pode constituir o objeto de um consenso sobreposto; e, desse modo, servir de base 

pública de justificação numa sociedade caracterizada pelo fato do pluralismo 

razoável. 

Por fim, insta mencionar o terceiro e último elemento formador de sua teoria 

da justiça como equidade: o conteúdo(concepção política de justiça). A teoria da 

justiça como equidade adota dois princípios de justiça, que seriam extraídos da 

concepção de posição original: liberdade e igualdade. Para o autor, a liberdades 

devem ser usufruídas ao máximo. Estas liberdades se referem aos direitos de 

primeira geração, dentre eles, em nosso ordenamento jurídico, encontra-se o direito 

do autor.  
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Em relação ao princípio da igualdade (direitos de segunda geração), Rawls 

admite a existência de desigualdades econômicas, bem como sua legitimidade, de 

vez que nem todas as pessoas possuem as mesmas qualidades ou vocações 

(pensamento aristotélico). Todavia, o que o autor advoga é a igualdade de 

oportunidades, a fim de que, caso haja desigualdades sociais, as regras têm que ser 

favoráveis aos menos favorecidos. 

Nesse contexto, pode-se subdividir a igualdade em dois subprincípios:  

1) Princípio da diferença (os menos favorecidos serão agraciados de 

todas as possibilidades possíveis); 

2) Princípio da igualdade de oportunidades (todos têm que ter a mesma 

condição de igualdades e oportunidades). 

 

Pelo princípio da igualdade de oportunidades, o acesso à educação de boa 

qualidade deve ser acessível a todas as classes sociais e não somente às classes 

privilegiadas economicamente. A educação de qualidade deve ser fornecida pelas 

estruturas básicas de uma sociedade bem ordenada, não podendo haver uma 

sociedade justa se não há uma escola pública de qualidade. 

Em seu livro, “Liberalismo político”, Rawls revela três características que 

uma concepção política de justiça cooperativa deve possuir, demonstrando a 

utilização dos princípios norteadores da mesma. 

Senão vejamos: 

a) Foco inicial de uma concepção de política de justiça se 

refere ao seu objetivo (concepção moral) que se aplica a um 

tipo específico de objeto: à estrutura das instituições básicas e 

os princípios, padrões e preceitos a elas aplicáveis; ou seja, as 

principais instituições políticas, sociais e econômicas de uma 

sociedade e o modo como se combinam em um sistema único 

de cooperação social de geração às seguintes. A estrutura 

básica tem que ser de uma sociedade fechada, autossuficiente 

e sem relações com outras sociedades; 



96 
 

b) Se refere ao modo de apresentação: “uma visão que se 

sustenta por si só e não em uma ou mais doutrinas 

abrangentes.” (RAWLS, 2015, p.71) 

Desta feita, a concepção política de justiça difere de inúmeras doutrinas 

morais consideradas visões gerais e abrangentes. O princípio da equidade vem a 

ser uma alternativa clara ao utilitarismo, pois que inspirada num princípio ético 

fundamental em que o outro não pode ser utilizado como simples meio para atingir 

os próprios fins de outrem. Para Rawls, os princípios éticos devem governar 

quaisquer sociedades e instituições.  

Não obstante, a concepção política de justiça tenta elaborar uma concepção 

razoável somente para a estrutura básica, não envolvendo nenhum compromisso 

mais profundo com qualquer outra doutrina. Seu conteúdo se expressa por meio de 

certas ideias fundamentais, percebidas como implícitas na cultura pública política de 

uma sociedade democrática (de regime constitucional).  

Essa característica está ligada a duas outras:  

1) cidadãos concebidos como pessoas livres e iguais;  

2) sociedade bem-ordenadas: aquela regulada por uma concepção política 

justa. 

Tal ideário se presta à elaboração de uma concepção política de justiça 

capaz de conquistar o apoio de um consenso sobreposto, visto que a justiça como 

equidade é pressuposto de organização fundamental, a partir da qual as demais 

ideias que se articulam de forma sistemática. Justiça como equidade, segundo o 

supracitado autor, vem a de sociedade entendida como um sistema equitativo de 

cooperação ao longo do tempo, de uma geração as seguintes. A primeira concepção 

de sociedade bem-ordenada tem o sentido de uma sociedade regulada por uma 

concepção política de justiça, de maneira que todos aceitam os mesmos princípios 

de justiça.  

A segunda concepção abarca a ideia de regulação efetiva, que reconhece 

publicamente um sistema único de cooperação nas instituições políticas e sociais; 
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enquanto que a terceira concepção é a de que os cidadãos têm um senso efetivo de 

justiça e agem de acordo com as instituições básicas de sociedade que consideram 

justas. 

O autor afirma que não pode ser democrática nenhuma concepção de 

justiça incapaz de ordenar de forma apropriada uma democracia constitucional, já 

que uma sociedade democrática se caracteriza pelo pluralismo razoável. Assim, uma 

concepção de justiça pode fracassar porque não consegue conquistar o apoio de 

cidadãos, que professam doutrinas abrangentes razoáveis ou porque não consegue 

conquistar o apoio de um consenso sobreposto razoável, o que é essencial para a 

concepção de política de justiça. 

Nesse cenário, enfim, os princípios de justiça são concebidos para dar forma 

ao mundo social. Tais princípios devem dar prioridade às liberdades e oportunidades 

fundamentais, que devem ser aplicadas às instituições que fazem parte da 

sociedade democrática com o intuito de tornar os cidadãos livres, iguais, visíveis e 

reconhecidos pelos seus trabalhos, criações e colaborações. 

 

2.2. Direitos Fundamentais e Evolução 

A mudança mais importante da perspectiva de hermenêutica do Direito 

ocorreu a partir da marcha histórica em prol da sedimentação dos Direitos Humanos, 

em âmbito interno e externo, passando a figurar a pessoa no cerne dos 

Ordenamentos Jurídicos. Há de se registrar também que se passou a adotar a 

dignidade humana como axioma homogeneizador, como vetor de interpretação 

sistêmica, por dela decorrerem e por ela concorrerem os direitos fundamentais e da 

personalidade. 

Por mais que na realidade atual pareça evidente a definição de “pessoa” e a 

afirmação de que a ordem jurídica é estabelecida visando à tutela do ser humano, 

essa proclamação do óbvio mostra-se necessária quando da análise histórica das 

atrocidades cometidas contra os bens mais íntimos pessoais. Isto porque, sobretudo, 

quando se interpretam com profundidade os primeiros diplomas que proclamavam 

os direitos humanos, que se tornaram a gênese dos direitos da personalidade, mas 
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que excluíam do rol de indivíduos negros e índios, por exemplo, por não considerá-

los como seres humanos. 

Desde a Antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, já havia um 

sentimento embrionário de direito individual, principalmente de cidadania. A 

exemplo, o cidadão ateniense tinha participação política ativa, visto que a 

democracia passou para a história como ao cidadão era dado o direito de participar 

da vontade do Estado. Entretanto, há que se observar que, naquela época, a 

população era menor e o número de cidadãos era muito restrito, pois que havia três 

classes sociais: os escravos; os chamados metecos, que eram os homens livres; e 

os cidadãos. 

Deve-se enfatizar que a cidadania consistia na participação política, mas 

não havia noção de Estado de Direito, porquanto o que existia era Estado totalitário, 

verificando-se também a existência de conceitos embrionários de direitos individuais 

de cunho religioso, que vêm desde a Antiguidade e Idade Média. A bíblia traz um 

conceito referente ao fato de que todos os homens são iguais, de vez que é a 

grande obra de Deus (noção de valoração do homem de cunho religioso); e que, no 

catolicismo, teve como um dos grandes elaboradores da doutrina, São Tomás de 

Aquino que, posteriormente, influenciou na formação da doutrina jus-naturalista.  

Para São Tomás, havia três tipos de leis:  

1) a Lei eterna (a lei de Deus que o homem não tem acesso);  

2) Lei natural, através da qual Deus se pronuncia diante dos homens e a 

esses é permitido o conhecimento. Por essa lei, os homens teriam direito à vida e à 

liberdade etc.;  

3) Leis positivas, feitas pelo Estado, que deve respeitar as leis naturais. 

(AQUINO, 2016, p. 39) 

Posteriormente, na fase intermediária, a doutrina de São Tomás de Aquino 

é aproveitada, mas retirando o fundamento divino ao afirmar-se que existem alguns 

direitos que são direitos naturais, porque são e se elabora todo um racionalismo 

sobre a existência humana. Em síntese, a doutrina católica foi importante, 
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principalmente no período medieval como embrião dos direitos fundamentais. Por 

outro viés, a reforma protestante também foi primordial em relação às liberdades, 

sobretudo no que tange às liberdades religiosas. A partir do momento em que os 

homens passaram a pleitear o direito a opção por uma religião, tal contribuição fora 

basilar na concretização ao direito à liberdade individual.21 

Essa fase vai se caracterizar pela elaboração teórica, racional da existência 

de determinados direitos, que serão a base para que fossem feitas as declarações 

formais de direitos: declaração dos direitos do povo da Virgínia; do homem e do 

cidadão; e a carta de direitos da constituição americana etc. A base teórica dessa 

declaração de direitos, que entrará depois na fase de constitucionalização, fora 

construída a partir das teorias racionalistas feitas com base no contrato social.  

A fase de constitucionalização se caracteriza pela positivação dos escritos 

em legislação de direitos fundamentais; não obstante, os direitos deixam de ser 

direitos do homem e passam a ser direitos fundamentais (numa visão doméstica, no 

âmago do Estado); ou direitos humanos (numa visão internacional, quando eles são 

positivados em tratados internacionais). Pode-se dizer que, até a fase intermediária, 

há os direitos do homem; e, na fase de constitucionalização, há de se ter os direitos 

fundamentais e direitos humanos. 

O primeiro documento onde foram registrados direitos individuais fora a 

carta de direitos do povo da Virgínia em 177622. A primeira carta de direitos de 

âmbito nacional foi a DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 

de 1789, declaração de origem francófona. Essa declaração é anterior à própria 

                                                           
21Nessa fase clássica, a Carta Magna (1215) foi o primeiro grande documento de limitação aos 
poderes reais, mas entendida nos seus devidos termos, pois o referido documento não se destinava a 
proteção de todo o povo. Na verdade, era um contrato entre o rei João sem Terra e os nobres e só 
fazia referência à proteção desses. A partir do século XVII (fase intermediária) começa toda uma 
teorização sobre esses direitos, de cunho racionalista (com base no pensamento e não de origem 
divina), momento que surgem as doutrinas contratualistas anteriormente estudadas, a partir das quais 
o homem, antes da organização social vivia no estado da natureza, de liberdade plena e que ele 
entrega uma parte de sua liberdade para formação do Estado. 
22As ex-colônias conseguiram sua independência e formavam uma confederação. Cada ex colônia 
era um país soberano naquele momento. Havia o Estado republicano de Nova York, da Virgínia etc. 
Os EUA da América do Norte como federação só nasceram em 1787, ou seja, antes da existência 
dos EUA já havia constituições de cada uma das 13 colônias. Os EUA foram formados por 
agregação, de uma confederação eles viraram uma federação, diferente do Brasil, pois o Brasil do 
império era um Estado unitário que depois se tornou uma federação. 
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primeira Constituição francesa, posterior a Revolução, 1791. Ressalva-se também 

que a carta de direitos individuais da constituição norte-americana, somente foi 

aprovada em 1791, passando a ser conhecida por de Bill ofRights, composta pelas 

emendas de 01 a 10 (a Constituição norte-americana tem 27 emendas, todas 

aprovadas em 1791). 

No final do século XVIII e início do século XIX, surgirão várias constituições 

tratando de direitos individuais, sendo que a primeira constituição pátria será a de 

1824, que tratava de direitos individuais, mas sempre direitos ligados à liberdade e 

sobre direitos individuais de 1ª geração, já que ainda não se falava de direitos 

sociais, cuja teoria começou a ser tratada apenas no século XX, com os movimentos 

sindicais que resultaram depois na revolução bolchevique de 1917, na Rússia. As 

constituições passaram a escrever os direitos sociais no início do século XX e a 

primeira Constituição que trouxe uma relação de direitos sociais, historicamente 

entendida é a Constituição do México, em 1917, feita depois da revolução sapatista, 

a 1ª carta social no mundo.23 

Como assinala Jorge Miranda (2000, p.51), o termo direitos fundamentais 

advém da Constituição de Weimar, que se generalizou por várias constituições entre 

elas a Constituição portuguesa de 1976 e a brasileira de 1988. Em nossa Carta 

Magna, há uma diversidade de termos para identificá-los como “direitos humanos” 

(artigo 4º, inciso II e art. 7º); direitos e garantias fundamentais (Título II e art. 5º, 

p.1º); direitos e liberdades constitucionais (art.5º, LXXI); direitos e garantias 

individuais (art. 60, p. 4º, IV); direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, inc. XLI); e, 

finalmente, direitos fundamentais da pessoa humana, (art.17). 

A universalidade, característica que hoje é indiscutivelmente inerente aos 

direitos humanos e aos seus decorrentes, vem a ser uma das maiores conquistas 

em relação ao reconhecimento da dignidade proveniente do simples fato de ser 

humano. O direito privado, que muito tempo orbitou sobre o direito à propriedade, 

mudou de perfil, gerando novos desafios no concernente à readaptação do 

pensamento jurídico, vestindo-o de um caráter mais humanitário. Quando da análise 

                                                           
23Na Europa, a primeira Constituição social é a Alemã de 1919 (Constituição de Weimar). No Brasil, a 
primeira Constituição tida como social é a de 1934 (Nova República de Getúlio Vargas. Logo, na 
primeira metade do século XX, nós tivemos uma consolidação dos direitos fundamentais na 
Constituição e já com a inclusão dos direitos sociais. 
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da evolução dos direitos humanos, verifica-se que, durante muito tempo, o direito à 

propriedade teve importância equiparada aos direitos concernentes às qualidades 

pessoais dos sujeitos, tais como o direito à personalidade e o direito moral, objeto do 

presente estudo, situação que não se mostra mais atual. 

Jorge Miranda (2000, p.51) assevera que o termo “direitos fundamentais” 

advém da Constituição de Weimar, que se generalizou por várias constituições entre 

elas a Constituição portuguesa de 1976 e a brasileira de 1988. Em nossa Carta 

Magna, há uma diversidade de termos para identificá-los como “direitos humanos” 

(artigo 4º, inciso II; e art. 7º); direitos e garantias fundamentais (Título II e art. 5º, 

p.1º); direitos e liberdades constitucionais (art.5º, inciso LXXI); direitos e garantias 

individuais (art. 60, parágrafo 4º, IV); direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, 

inciso XLI); e, finalmente, direitos fundamentais da pessoa humana, (art.17). 

Dentro desse sistema organizacional interno, averigua-se também que a 

Carta Magna pátria incluiu os direitos e garantias fundamentais no título, artigos 5º a 

17º, subdividindo-os em cinco capítulos: direitos individuais e coletivos, capítulo que 

engloba os direitos e garantias individuais; direitos sociais; direitos de nacionalidade; 

direitos políticos; e partidos políticos. Os direitos fundamentais, no entanto, não 

ficaram circunscritos apenas nestes capítulos, visto que também no título VIII há 

diversos direitos fundamentais, como por exemplo, o direito à saúde (arts 215 e 

216); direito à educação (arts. 205 a 214); o direito à cultura (arts. 215 e 216); o 

direito do meio ambiente (art. 225) etc. 

Hoje, há um sistema muito sólido na proteção aos direitos fundamentais, de 

vez que a Constituição brasileira é pródiga na proteção desses direitos, não na 

proteção generalizada, mas pelo menos na enunciação de todos e na proteção de 

alguns.  

A fase de normatização e proteção internacional dos direitos humanos 

começa a partir da década de 40 do século XX, com a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 1948, que marca a fase de internacionalização dos direitos 

humanos. A ONU foi criada em 1945 e a declaração veio três anos após; entretanto, 

essa declaração não é compreendida como de vinculação dos Estados; ou seja, 

nenhum Estado pode ser demandado por conta da Declaração Universal dos 
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Direitos do Homem. Ela é tida como um aconselhamento e não como um conjunto 

de normas coercitivas.  

Não obstante, foi a partir dela que nasceram duas declarações de direitos 

referentes aos pactos de direitos civis e políticos e o pacto de direitos econômicos, 

sociais e culturais, ambos de 1966 e assinados pelo Brasil em 1992, após a CRFB/ 

88, sendo um grande marco na inclusão do país dentro do sistema de direitos 

humanos. Esses pactos são entendidos como normas que podem gerar algum tipo 

de sanção internacional do Estado.24 

Ressalte-se que as normas internacionais sobre direitos humanos são 

aplicáveis em nosso ordenamento interno tendo em vista o parágrafo. 2º do artigo 5º 

da nossa CRFB/88 que assim dispõe: “Os direitos previstos na Constituição não 

excluem os direitos previstos nos tratados internacionais.” 

 

2.3. As Gerações dos Direitos Fundamentais 

Estudos doutrinários realizados nas últimas décadas passaram a classificar 

os referidos direitos em gerações (ou dimensões), tendo em vista as fases que os 

mesmos foram sendo conquistados ao longo dos tempos, tendo emKarelVasak 

(1982), o mentor intelectual do referido conceito, cuja inspiração foi tirada das 

palavras contidas na bandeira francesa: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 

tendo acrescentado à última palavra, a Solidariedade. A intenção do supracitado 

autor foi a de conciliar a passagem do tempo com a evolução do reconhecimento 

dos direitos fundamentais, no âmbito dos direitos individuais até se alcançar os 

direitos solidários. 

                                                           
24Conjuntamente com a ONU, existe um comitê de Direitos Humanos que cuida dos descuidos de 
violação dos direitos humanos e há o Tribunal Internacional Penal Permanente vinculado a ONU, 
funcionando em Genebra, para julgar crimes contra a humanidade. Constata-se que na década de 
60, começou um processo de regionalização desses direitos. Nos sistemas regionais, preocupa-se 
com a proteção desses direitos e não somente com a declaração. Na América foi feita uma 
convenção, a Convenção americana de direitos humanos que só pode ser assinada pelos países que 
compõem a organização dos Estados americanos, conhecido como o pacto São José da Costa Rica. 
E essa convenção americana de direitos humanos criou uma comissão interamericana de direitos 
humanos e uma corte interamericana de direitos humanos. 



103 
 

Os Direitos de primeira geração são os direitos individuais, da liberdade, os 

primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos 

civis e políticos, que, em grande parte, correspondem, por um prisma histórico, 

àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. Os direitos de primeira 

geração ou direito da liberdade têm por titular o indivíduo e são oponíveis ao Estado, 

traduzindo-se como faculdades ou atributos da pessoa, de modo a ostentar uma 

subjetividade que é seu traço mais característico. Enfim, são direitos de resistência 

ou de oposição perante o Estado. 

Desta feita, ingressam na categoria do status negativus e fazem também 

ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre sociedade e o 

Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode aquilatar o 

verdadeiro caráter anti-estatal dos direitos da liberdade, de maneira que hão de ser, 

por igual, direitos que valorizam o homem-singular das liberdades abstratas e da 

sociedade mecanicista, que compõe a chamada sociedade civil. Não obstante, serão 

direitos que procuram colocar o espaço individualizado do homem em relação ao 

Estado, ligados à liberdade física, de consciência, de manifestação, de culto, de 

privacidade, de intimidade, de vida, de segurança etc. Eles se caracterizam porque 

exigem do Estado uma abstenção, uma atitude negativa; e, por isso, adentraram a 

história como os direitos burgueses, que foram perquiridos na revolução Francesa25. 

Fora a partir do século XIX que o voto passou a ser universal e os políticos 

começaram a ver que precisavam do trabalhador, já que as concessões sociais 

começaram a vir à tona, fazendo aparecer a geração dos direitos sociais. “Enquanto 

os direitos de liberdade procuram libertar o homem da atuação do Estado, os direitos 

sociais procuram libertar o homem do jugo do próprio homem”. Estando, pois, os 

direitos sociais associados ao direito de igualdade e vão exigir do Estado não só 

uma postura de abstenção, mas uma postura positiva, começando a nascerem 

pretensões aos direitos materiais do Estado. Como, por exemplo: exigir que o 

Estado dê educação, saúde etc., obrigando o Estado a agir positivamente. 

                                                           
25Com a queda do absolutismo a burguesia estava interessada em duas coisas: 1º ter poder político 
(nas mãos do clero e da nobreza)e 2º que o Estado não se intrometesse nas relações de comércio, 
na liberdade individual, se importando com o Estado mínimo. Por isso que a declaração dos direitos 
do cidadão, basicamente elege quatro direitos: à vida, a liberdade, o direito a segurança, a 
propriedade e o direito à resistência. 
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Os direitos fundamentais da segunda geração dominam o século XX do 

mesmo modo como os direitos da primeira o fizeram no século passado. São os 

direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de 

coletividades, que foram introduzidos no constitucionalismo das distintas formas de 

Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal 

deste século.  Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se 

podem separar, pois o fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os 

ampara e estimula. Uma vez proclamados nas declarações solenes das 

Constituições marxistas e também de matéria clássica no constitucionalismo da 

social-democracia (a de Weimar, sobretudo), dominaram por inteiro as Constituições 

do pós-guerra. 

Destarte, transpuseram o primeiro ciclo de baixa normatividade ou tiveram 

eficácia duvidosa em virtude de sua própria natureza de direitos, que exigem do 

Estado determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, 

carência ou limitação essencial de meios e recursos. Com efeito, até então em 

quase todos os sistemas jurídicos, prevalecia a noção de que apenas os direitos da 

liberdade eram de aplicabilidade imediata, ao passo que os direitos sociais não 

tinham aplicabilidade mediata, por via do legislador. Não obstante, tal crise de 

observância de execução encontrou seu fim desde que recentes Constituições, 

inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais. 

Se na fase da primeira geração os direitos fundamentais consistiam 

essencialmente no estabelecimento das garantias fundamentais da liberdade, a 

partir da segunda geração, tais direitos passaram a compreender, além daquelas 

garantias, também os critérios objetivos de valores, bem como os princípios básicos 

que animam a lei maior, projetando-lhe a unidade e a congruência fundamental de 

suas regras. Com a introdução dos direitos fundamentais da segunda geração, 

cresceu o juízo de que esses direitos representam de certo modo uma ordem de 

valores, compondo uma unidade de ordenação valorativa, que alguns juristas temem 

correr o risco de ressuscitar a rejeitada concepção de sistema, de modo que os 

direitos fundamentais se tornassem irredutíveis. 
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Direitos fundamentais da terceira geração surgem no século XX e são os 

direitos de solidariedade ou direitos coletivos. O homem deixa de ser visto como 

indivíduo e passa a merecer uma proteção coletiva, começando a partir daí a ser 

valorizado o direito ao meio ambiente, o direito ao consumidor (não o consumidor 

indivíduo, mas o consumidor coletivo). Desses direitos nascem os direitos individuais 

homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, além dos direitos coletivos e dos direitos 

difusos. A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a 

que se buscasse outra dimensão dos direitos fundamentais, visto que se tratava 

daquela que se assenta sobre a fraternidade (para outros, solidariedade) e que não 

parece compreender unicamente a proteção específica de direitos individuais ou 

coletivos.  

Direitos fundamentais de 4ª geração são aqueles defendidos pelos 

doutrinadores, que o definem como os direitos ligados à informática e a genética. 

Todavia, tal corrente não tem muita força no Brasil, porque tais direitos podem ser 

reduzidos aos direitos da 1ª geração, pois nada mais são do que direitos ligados à 

liberdade. Para uma segunda escola, chefiada por Paulo Bonavides (BONAVIDES, 

2002, p.524), a globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os 

direitos da quarta geração, que correspondem à derradeira fase de 

institucionalização do Estado social. Nessa construção de pensamento, serão 

considerados direitos de 4ª geração o direito à democracia participativa, o direito à 

informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade 

aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o 

mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência.26 

No tocante ao desenvolvimento dos direitos em gerações, verifica-se que os 

povos evoluíram a partir do status de sujeição do homem mediante a vontade do 

Estado (Vide a democracia grega em que o homem não tem vontade perante o 
                                                           
26Este autor identifica hoje, duas alterações na democracia que são relevantes para que esta seja 
vista hoje como direito de 4ª geração: a primeira é a internacionalização da democracia, pois mesmo 
nos Estados onde a democracia às vezes não é exercida na sua plenitude, mesmo nesses estados 
se pretende uma postura de democracia. Portanto, é vista como um bem; já a segunda característica 
é que hoje, se busca uma democracia que não seja uma democracia indireta, representativa, mas em 
todos os Estados do mundo, com maior ou menor força, busca-se uma maior oxigenação dessa 
democracia, abrindo outras vias de participação de instituições não oficiais, a possibilidade da 
participação de associações, de sindicatos, de organizações não governamentais, etc, negociarem 
nas decisões do Estado. 
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Estado). Este status de sujeição existiu durante a idade clássica e medieval; e, na 

teoria do Hobbes (do Estado totalitário), evolui para o status libertatis, que há de ser 

o Estado da liberdade, dos direitos negativos, direito de 1ª geração. Posteriormente, 

evolve para o status positivo, que vai exigir do Estado prestações, não só prestações 

materiais, mas aquelas em que o Estado tem que garantir liberdade das pessoas. A 

delimitação dos direitos de primeira geração é importante não apenas no plano 

abstrato, mas, mormente, sob o prisma prático, pois serve para que se identifiquem 

quais são os sujeitos dos direitos da personalidade, ressalvando-se os direitos 

autorais, a fim de que se constate a importância de se enquadrar os assessores 

jurídicos, denominados de colaboradores nesse rol de titulares. 

Nesse diapasão, conforme ocorrem transformações sofridas pelo convívio 

dos homens entre si, como exposto no capítulo anterior, há a variação da proteção à 

personalidade. A vida modifica-se à medida que as relações em sociedade se 

aprimoram e sofrem mutações; seja como decorrência das novas tecnologias; seja 

como consequência dos avanços científicos; seja com as diferentes relações 

hierárquicas estabelecidas, entre outros fatores. Nessa perspectiva, a pessoa passa 

a ser considerada a noção mais transcendental da ordem jurídica, garantidora de 

sentido para as outras instituições do Direito, de vez que este nasce para aquela 

(GUILLÉN, 2003, p. 4), independentemente da relação jurídica ou da forma de 

sistematização adotada no Código Civil; e o Direito, por ser obra humana, existe 

para pessoas (DRAY, 2006, p. 16). Essa noção de sacralidade da pessoa não 

somente modifica os textos legislativos, mas norteia a interpretação dos diplomas já 

existentes, readaptando o sentido dos seus conteúdos. 

A necessidade de se ter a pessoa no centro do ordenamento jurídico pode 

ser verificada na seguinte afirmação de Gomes: 

Códigos individualistas, voltados inteiramente para o indivíduo, esqueciam a 
pessoa, omitindo-se diante de direitos sem os quais a personalidade do 
homem não encontra terreno propício à sua livre e necessária expansão. 
Alguns desses direitos, protegidos constitucionalmente, não tinham a sua 
tutela completada pela organização de um sistema de defesa contra 
possíveis atentados e particulares; tanto mais quanto se ampliaram, 
adquirindo novos aspectos e conteúdo novo, tais como o do direito à vida, 
ao trabalho, à educação e tantos outros (GOMES, 1963, p. 35) 
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No cerne de todas as relações jurídicas passa a figurar a pessoa, como fim do 

Direito, sujeito do Direito e como fundamento no qual se baseia a dignidade, valor 

essencial, princípio interpretativo prioritário na interpretação e aplicação do Direito. E 

assim se advoga para corrigir o individualismo da análise dos códigos e das demais 

leis de forma sistemática, remetendo o raciocínio ao disposto nas constituições, 

fazendo-se a exegese teleológica, levando-se em consideração quais valores de 

proteção ao ser humano dispostos no ordenamento. Sobre a diferenciação entre os 

termos correlatos, pode-se afirmar que “ser pessoa é apenas ter a possibilidade de 

ser sujeito de direito. Ser sujeito de direito é estar na posição de titular de direito [...] 

Se alguém não está em relação de direito não é sujeito de direito: é pessoa” 

(MIRANDA, P., 1983, p. 153). Sujeito de direito é a pessoa detentora do direito e que 

o exerce e dele dispõe (RÁO, 2013, p. 226).  

De outro modo, pode-se afirmar que ser pessoa éser quem a ordem jurídica 

possibilita a aquisição de direitos e a contração de obrigações. (HOEPPNER, 2008, 

p. 480) 

 

2.4. Interpretação dos Princípios Constitucionais 

Conhecido mundialmente como um dos principais filósofos do direito 

contemporâneo, Robert Alexy tem elegera como temas centrais em suas obras a 

relação entre direito e moral, a aplicação dos direitos fundamentais e o papel da 

argumentação jurídica. 

Com o objetivo de formular um conceito de direito não positivista, Alexy 

estabelece que: 

O direito é um sistema normativo que formula uma pretensão à correção, 
consiste na totalidade das normas que integram uma constituição 
socialmente eficaz em termos globais e que não são extremamente injustas, 
bem como na totalidade das normas estabelecidas em conformidade com 
essa constituição e que apresentam um mínimo de eficácia social ou de 
possibilidade de eficácia e não extremamente injustas, e ao qual pertencem 
os princípios e outros argumentos normativos, nos quais se apoia e/ou deve 
se apoiar o procedimento de aplicação do direito para satisfazer a pretensão 
à correção (ALEXY, 2012, p 151) 
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Desse conceito extraem-se três importantes características: a correção; a 

injustiça, e os princípios. A primeira corresponde à necessidade de se considerar 

como sistema jurídico, a pretensão corretiva da norma; já a segunda deve estar 

relacionada com a legalidade conforme o ordenamento, eficácia social e correção 

material. Por fim, a terceira tem o condão de ampliar o conceito tradicional do direito, 

injetando os princípios e outros argumentos normativos que procuram fundamentar a 

decisão com o objetivo de satisfazer a correção (ALEXY, 2012, p. 151). 

A Teoria dos Direitos Fundamentais e da Argumentação Jurídica, publicada 

em 1986 por Alexy, despontou como um marco teórico na matéria referente à 

estrutura normativa dos direitos fundamentais na Constituição alemã. Rafael Barba 

(2016), ao comentar a referida teoria, adverte que o alcance das normas jurídicas no 

plano da aplicação deve ser discutido, tendo em vista que Alexy, ao reconhecer a 

imprescindibilidade dessa questão, assevera que existem inúmeros dispositivos 

constitucionais que estabelecem uma regulação semanticamente aberta.  

Isto porque, o referido autor certifica que: 

Assim, deve-se reconhecer que, para além do texto constitucional, as 
discussões que tratam da amplitude de incidência dos direitos fundamentais 
envolvem elementos a serem considerados a partir da jurisprudência do 
Tribunal Constitucional Federal Alemão. Entretanto, mesmo a Suprema 
corte Alemã agindo para tentar reduzir esse aspecto aberto das disposições 
dos direitos fundamentais, o autor reconhece que é humanamente 
impossível prever todas as hipóteses fáticas que reclamariam a aplicação 
dos mesmos. Para tanto, o professor alemão entende que juntamente com 
as decisões do Tribunal constitucional, é necessário analisar quais as 
respostas que poderiam ser consideradas racionalmente fundamentadas 
(BARBA, 2016, P. 55) 
 

A partir desse ponto de inflexão, Robert Alexy vai definir o principal objetivo 

de sua teoria sobre direitos fundamentais, qual seja a elaboração de uma doutrina 

jurídica que ofereça uma fundamentação racional, para a aplicação dos direitos 

fundamentais da Constituição alemã. Não obstante, o presente artigo não tem a 

pretensão de adentrar em todas as nuances da Teoria desenvolvida por Alexy, mas 

apenas demonstrar as bases teóricas em que ela se fundamenta, notadamente no 

que tange à celeuma que envolve a questão dos princípios. Nesse ponto, relevante 

assinalar que Alexy vê os direitos fundamentais como princípios e estes como 

mandamentos de otimização que os diferencia das regras jurídicas. 
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Como mandados de otimização, os princípios são normas que ordenam que 

algo seja realizado na maior medida possível, conforme as possibilidades jurídicas e 

fáticas. Isto significa que a medida da sua satisfação depende não apenas das 

possibilidades fáticas e das jurídicas, que estão determinadas não apenas por 

regras, mas também por princípios opostos. (ALEXY, 1997, p. 162). 

Assim, enquanto as regras ou são válidas ou inválidas; e, nesse caso, devem 

ser retiradas do ordenamento, valendo a regra do tudo ou nada, os princípios devem 

ser sopesados, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos, em cada caso 

concreto. Afirma o referido filósofo que: “Apenas uma teoria dos princípios pode 

conferir validez adequada a conteúdos da razão prática incorporados ao sistema 

jurídico no mais alto grau de hierarquia e como direito positivo de aplicação direta” 

(BARBA, 2016, P. 173) 

Desse modo, para a aplicação dos princípios é necessário analisar condições 

fáticas e jurídicas, pois que os princípios só obrigam segundo essas tais condições. 

Daí se dizer que na aplicação aos casos ocorrentes, as regras disjuntivamente 

valem ou não valem, incidem ou não incidem, umas afastando ou anulando as 

outras, sempre que para uma mesma situação  de fato existam consequências 

jurídicas antinômicas ou reciprocamente excludentes. Cabe enfatizar que tal solução 

será lógica apenas nas aparências, de vez que não revela o intricado jogo consigo 

mesmo, que, em qualquer instância, o aplicador do direito é obrigado a disputar até 

descobrir e/ou eleger as normas, que levarão em conta para decidir as causas ou 

controvérsias submetidas à sua apreciação. 

Ainda segundo Alexy, princípios são sempre razões prima facie e regras são, 

caso não haja estabelecimento de alguma exceção, razões definitivas:  

Princípios são mandamentos de otimização em face das possibilidades 
jurídicas e fáticas. A máxima da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, 
a exigência de sopesamento, decorre da relativização em face das 
possibilidades jurídicas. Quando uma norma de direito fundamental com 
caráter de princípio colide com um princípio antagônico, a possibilidade 
jurídica para a realização dessa norma depende do princípio antagônico. Para 
se chegar a uma decisão é necessário um sopesamento nos termos da lei de 
colisão. Visto que a aplicação de princípios validos- caso sejam aplicáveis- é 
obrigatória, e visto que para essa aplicação, nos casos de colisão, é 
necessário um sopesamento, o caráter principiológico das normas de direito 
fundamental implica a necessidade de um sopesamento quando elas colidem 
com princípios antagônicos, isso significa, por sua vez, que a máxima da 
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proporcionalidade é dedutível do caráter principiológico das normas de direito 
fundamental. (ALEXY, 1997, p. 169) 

 

Diante de um conflito aparente entre regras, o hermeneuta deve valer-se dos 

critérios cronológico, hierárquico e da especialidade, de modo a eliminar a aparente 

colidência. No entanto, quando se tratar de colisão entre princípios, a questão há de 

ser resolvida com a aplicação da máxima da proporcionalidade. Isso porque 

princípios são normas que determinam que algo seja realizado na maior medida 

possível (ALEXY, 1997, p 588), dentre as possibilidades fáticas e jurídicas, após o 

sopesamento. Ambos os princípios permanecem no ordenamento jurídico, devendo-

se apenas ser escolhida a interpretação que lhes dê maior efetividade.  

Nesse diapasão, Wolfgang Sarlet (2012,p.407) foi criterioso quando 

distinguira que “o princípio da proporcionalidade possui três subprincípios ou 

máximas parciais, quais sejam: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito” (CANOTILHO, 2003).27Vale destacar que, etimologicamente, o 

princípio da proporcionalidade está ligado à ideia de proporção, justa medida, 

adequação, proibição de excesso; porém, não por ser um conceito uníssono, haja 

vista que a acepção de proporcionalidade aqui utilizada é aquela defendida por 

Robert Alexy28; ou seja, conceituação que consiste na máxima da proporcionalidade 

como instrumento de sopesamento de princípios. 

Sobre a adequação e a necessidade, Alexy (1997, p 588) esclarece que as 

máximas da adequação e da necessidade expressam a exigência contida na própria 

definição de princípio, por intermédio de uma máxima de realização, referente às 

                                                           
27Canotilho, assim explica: “a) a adequação ou conformidade, no sentido de um controle da 
viabilidade( isto é, da idoneidade técnica) de que seja em princípio possível alcançar o fim almejado 
por aquele(s) determinado(s) meio, muito embora, para alguns, para que seja atendido o critério, 
bastaria que o poder público( mediante ação restritiva) cumpra  com o dever de fomentar  o fim 
almejado; b) da necessidade, em outras palavras, a opção pelo meio restritivo menos gravoso para o 
direito objeto de restrição, exame que envolve duas etapas de investigação: o exame da igualdade de 
adequação dos meios(a fim de verificar se os meios alternativos promovem igualmente o fim) e, em 
segundo lugar, o exame do meio menos restritivo( com vista a verificar se os meios alternativos 
restringem em menor medida os direitos fundamentais afetados);c) proporcionalidade em sentido 
estrito( que exige a manutenção de um equilíbrio( proporção e, portanto de uma análise comparativa) 
entre os meios utilizados e os fins colimados, no sentido  do que para muitos tem sido também 
chamado de razoabilidade ou justa medida, já que mesmo uma medida adequada e necessária 
poderá ser desproporcional.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 
Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
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possibilidades fáticas, porque, se com a máxima da adequação busca-se excluir 

meios inadequados, com a máxima da necessidade escolhe-se o meio menos 

gravoso, aquele que intervenha de modo menos intenso do princípio. 

Já a proporcionalidade em sentido estrito é idêntica à lei de sopesamento, 

uma vez que quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um 

princípio, tanto mais significativa terá que ser a importância da satisfação do outro. 

Dada uma colisão entre direitos fundamentais, o hermeneuta deverá utilizar o 

princípio da proporcionalidade, para tentar harmonizar os bens, os valores e os 

interesses envolvidos no caso concreto. Neste contexto, diante das possibilidades 

fáticas e jurídicas existentes, o intérprete deverá se buscar uma relação de 

precedência condicionada e não absoluta. Desta feita, os interesses conflitantes, 

que aparentemente têm o mesmo nível, terão pesos diferentes no caso concreto. 

Como identificado por Kaufman (2002, p.63), Alexy propõe, no fundo, uma 

teoria procedimentalista que pressupõe um substancialismo atrelado ao modelo da 

filosofia da consciência, obtendo tal conclusão quando identifica a insistência do 

autor em firmar um modelo lógico-subsuntivo para os casos fáceis e a utilização de 

uma versão renovada dos cânones de interpretação. Destarte, a partir desses 

influxos teóricos, os princípios passaram a ocupar papel central no 

constitucionalismo, dada a natureza necessariamente principiológica do texto 

constitucional, sobretudo das normas que estipulam direitos fundamentais. 

Nesse diapasão, o modelo interpretativo proposto por Dworkin também é uma 

crítica ao modelo interpretativo defendido pelo positivismo. Segundo Dworkin: 

O modelo distingue entre direito positivo – o direito nos livros, o direito 
apresentado nas declarações evidentes das leis e das decisões passadas 
das cortes – e o direito como um todo, que aceita a estrutura dos princípios 
da moralidade política, tomados em conjunto como a melhor interpretação 
do direito positivo. (DWORKIN, 2010, p.6) 
 

Como cediço, Dworkin (2010, p 23)aponta dois modelos que caracterizam e 

diferenciam as regras e os princípios como classes logicamente diferentes de 

normas. O primeiro modelo é o da aplicabilidade de tipo tudo-ou-nada (all-or-nothing-

fashion) presente nas regras. O segundo modelo consiste na dimensão de peso 

(dimension of weight), que falta às regras, mas que possuem os princípios. 
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Por sua vez, Dworkin chama de princípio aquele standard que deve ser 

observado, não por ter em vista uma finalidade econômica, política, ou social, que se 

possa considerar favorável, mas porque seja uma exigência de justiça, equidade, ou 

alguma outra dimensão de moralidade. Por conseguinte, princípios são proposições 

que descrevem direitos; diretrizes (políticas) são proposições que descrevem 

objetivos (DWORKIN, 2010, p.22). Por esta razão, consoante Dworkin, em geral, os 

argumentos de princípios se predispõem à defesa de direitos do indivíduo, enquanto 

argumentos políticos se propõem à defesa de interesses da coletividade. 

Partindo dessa sequência explanativa, o autor afirma existir apenas única 

norma adequada que atenda às especificidades do caso concreto, cabendo ao juiz 

identificá-la e aplicá-la. Nessa concepção dworkiana, a hermenêutica jurídica seria 

um exercício de interpretação construtiva de uma prática social (AZEVEDO, 2013, p. 

05). 

Nessa linha de pensamento, ao interpretar a teoria de Dworkin, 

equivocadamente, Alexy entendeu que ela requereria um consenso sobre sua 

correção; contudo, o que esse filósofo não compreendera foi a ideia perpetrada por 

Dworkin do que seria “única decisão correta”. Diferentemente de Alexy, a teoria de 

Dworkin não tem a pretensão de cunhar um procedimento metodológico matemático 

e racional, capaz de fornecer a correção das decisões jurídicas; mas, sim, revelar 

uma “uma postura hermenêutica diante do caso, dos princípios jurídicos de todo o 

ordenamento e da história institucional”, cuja racionalidade é bastante limitada, de 

vez que se busca fazer do objeto interpretado (o direito) o seu melhor, trazendo a 

melhor luz ao direito (DWORKIN, 2010, p.7). 

Na opinião de Scotti, a teoria da única decisão correta de Dworkin deve ser 

apreendida não enquanto mandamento inscrito a priori nas normas gerais e 

abstratas, como tal postura a ser assumida pelo aplicador em face de questões, 

aparentemente, não reguladas por hard cases, de densificação dos sentidos 

abstratos por intermédio de um compartilhamento existente, embora sempre 

passível de ser problematizado e polemizado, do sentido vivencial dos princípios 

jurídicos. (SCOTTI, 2013, p. 8) 
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E é exatamente em função da dimensão fática dos princípios, que não se 

atribui aos princípios uma natureza metafísica, mas claramente sócio-histórica e 

intramundana. Tal raciocínio nos remete àquele sustentado por Heidegger e 

complementado por Gadamer através da mudança paradigmática hermenêutica, 

provocada pelo giro ontológico-linguístico. Através do raciocínio calcado na 

compreensão do Daisen, Ronald Dworkin sustentará que as regras, por mais 

simples que o sejam também têm aplicação principiológica, pois que a compreensão 

de regras específicas e bem determinadas requer uma contextualização, que 

permita atribuir-lhes um sentido coerente com as demais normas do ordenamento 

jurídico, tal como ocorre com os princípios, a fim de que se mantenha a integridade 

do direito como um todo.29 

Ademais, em Dworkin, regras e princípios possuem a mesma dignidade 

normativa, não havendo entre eles relação de precedência, sendo que ambos 

podem ser base para o reconhecimento de direitos. Em resumo, pode-se dizer que 

Robert Alexy faz uma leitura axiológica do ordenamento jurídico, enquanto Ronald 

Dorkin faz uma análise deontológica desse mesmo ordenamento jurídico. O primeiro 

concebe os princípios como valores e defende que a solução de eventuais conflitos 

entre eles deve ser feito mediante a aplicação do princípio da proporcionalidade, 

com uso de ponderação de bens. Já Dworkin posiciona-se que conflito aparente 

entre princípios será entre normas jurídicas; e, como tal, deve ser resolvido mediante 

                                                           
29A teoria da integridade, ab initio, pressupõe dois aspectos distintos: um legislativo e outro 
jurisdicional, residindo o primeiro na tarefa imposta ao parlamento de, com a produção legislativa, 
tornar o conjunto de leis do Estado moralmente coerentes, já o segundo aspecto impõe aos 
magistrados que, por oportunidade da atuação judicante, considerem como pilar hermenêutico a 
coerência moral que deve envolver o ordenamento jurídico (2007, p. 213). Tal aspecto inicial é 
essencial para a correta alocação da teoria da integridade, haja vista empreender, dessa maneira, 
não somente um conceito jurisdicional e filosófico, mas sim uma premissa de direção do Estado. Com 
essa carga, Dworkin abrevia a integridade em ter e respeitar o conjunto de leis como moralmente 
coerentes, fato que se torna imprescindível em um Estado comum e desnecessário em Estados 
utópicos, onde a virtude está sempre presente, já que nestes Estados as autoridades fariam somente 
o que é perfeitamente justo e imparcial, a contrário senso do que ocorre com os Estados ordinários, 
nos quais não é incomum que instituições imparciais tomem, por vezes, decisões injustas e 
instituições parciais, às vezes, tomem decisões justas (2007, p. 215). Ou seja, a coerência moral do 
arcabouço legal e normativo do Estado, portanto, a integridade é a garantia e pilar da existência do 
verdadeiro Direito, como também aspecto democrático, pelo que, por óbvio, não clama os cidadãos 
residentes em utopias, no conceito de Estado natural de Rousseau, onde somente a virtude impera, 
pois a coerência moral nesses abençoados locais é a característica mais elementar de qualquer do 
povo e de todas as instituições, a contrário senso dos Estados ordinários.” Ver em: FERRI, Caroline 
feliz Sarraf. Teoria da integridade: uma abordagem da sistematização de Ronald Dworkin. 
http://www.âmbitojurídico.com.br. Rio Grande, 29 de junho de 2017. Acessado em 28/06/2017. 
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o reconhecimento do caráter deontológico dos princípios, tendo em vista o direito em 

sua integridade.  

Para tanto as leituras de Dworkin, Heidegger e Gardemar se revelam 

obrigatórias para se fazer um contraponto entre o método interpretativo utilizado por 

Alexy, cuja abertura principiológica prevalece em oposição àquela defendida por 

Dworkin, que busca no fechamento dos princípios por todos os ângulos que se 

analise; quer seja aplicando o método cuja interpretação aberta dos princípios 

prepondere (defendida por Alexy); quer seja pela utilização do fechamento dos 

mesmos (visão Dworkiana). Por tal metodologia hermenêutica, chega-se à mesma 

conclusão em relação à proteção constitucional do direito moral à paternidade da 

obra científica, especificamente aqui sustentada em seu atributo moral. 

Por fim, não há que se falar que, no plano da estrutura normativa dos 

direitos fundamentais, se sustenta que eles são inseridos em um modelo combinado 

de regras e princípios, suscetíveis de restrição ao ser aplicada a técnica da 

ponderação de bens. Todavia, uma restrição ao direito fundamental somente se 

reputa legítima se for instituída por lei formal, que passa nos testes da 

proporcionalidade; e, muito principalmente, ao não implicar em uma violação ao seu 

núcleo essencial. 

 

2.5 .O Direito à referência em obra científica enquanto direito fundamental 

 

Etimologicamente, o vocábulo latino iustitia (com terminação de genitivo 

iustitiae) se relaciona diretamente com o substantivo ius (iuris) e com o 

adjetivo iustus (iusta, iustum). Nesta conjuntura semântica, o significado do 

termo iustitia se ampliará no período dinástico do imperador Augusto (séculos I a.C. - 

I d.C.), abarcando expressivas acepções jurídicas no decorrer da obra de Cícero 

(século I a. C.)30: 

                                                           
30Marco Túlio Cícero nascera em Árpino, vilarejo próximo a Roma, herdeiro de abastada família que 
lhe proveu aprimorada educação, ministrada por brilhantes oradores e juristas de sua época. Iniciou 
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A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos os corações,  
imutável,  eterna,  cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta  do  mal  que  
proíbe  e,  ora  com  seus  mandados,  ora  com  suas  proibições, jamais se 
dirige inutilmente aos bons,  nem  fica  impotente  ante  os  maus.  Essa lei 
não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada; não 
podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo Senado; não 
há que procurar para ela outro comentador nem intérprete; não é uma leiem  
Roma  e  outra  em Atenas,  uma  antes  e  outra  depois,  mas  uma, 
sempiterna e imutável, entre todos os povos e em todos  os  tempos;  uno  
será   sempre  o   seu imperador  e  mestre, que  é  Deus,  seu  inventor, 
sancionador e publicador, não podendo o homem desconhecê-la  sem  
renegar-se  a  si  mesmo,  sem despojar-se  do  seu  caráter  humano  e  
sem  atrair sobre  si  a  mais  cruel  expiação,  embora  tenha conseguido 
evitar todos os outros suplícios.”31 (CÍCERO, 2004, p.41) 

Em sua obra intitulada De Re Publica, o jurista latino prossegue: 

Se eu quisesse descrever os gêneros diversos de leis, instituições, hábitos e 
costumes, tão diversos não só em todos os povos, como numa mesma 
cidade, demonstraria nesta os seus milhares de mudanças. [...] Se fosse 
inata a justiça, todos os homens sancionariam o nosso direito, que seria 
igual para todos, e não utilizariam os benefícios de outros em outros tempos 
nem em outros países. Pergunto, pois: se o homem justo e bom deve 
obedecer às leis, a quais deve obedecer? Não será a todas sem distinção, 
porque a virtude não admite essa inconstância, nem a natureza essa 
variedade, comprovando-se as leis com a pena e não com a nossa justiça. 
Não há direito natural e, por conseguinte, não há justos por natureza. Direis, 
talvez, que, se as leis mudam, todo cidadão verdadeiramente virtuoso nem 
por isso deve deixar de seguir e observar as regras da eterna justiça, em 

                                                                                                                                                                                     
seus estudos jurídicos aos dezesseis anos; e, após retornar do serviço militar, iniciou sua carreira de 
advogado aos vinte e seis anos, tendo logo conquistado o respeito e admiração do povo romano, ao 
defender Róscio da acusação de parricídio. Temendo represálias de Sila, verdadeiro autor do crime, 
Cícero deixa Roma, mudando-se para a Grécia. Em Atenas, Cícero teve contato com dogmas 
estóicos; e, já aspirando a iniciar carreira pública ao retornar a Roma, desenvolveu suas faculdades 
de eloquência, retórica dialética e gramática. Com a morte de Sila, seu pretenso perseguidor, Cícero 
retornou a Roma, onde deu início na vida pública. Ato contínuo, Cícero foi nomeado pretor, tendo 
suas decisões lhe conferido a fama de honesto, justo e probo. (In: 
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/filosofia-do-direito/336984-o-conceito-de-
justica-de-marco-tulio-cicero). 

 
31CÍCERO, De Re Publica, III, XVII, 87-8. No original: “Est quidemvera Lex 
rectarationaturaecongruens,diffusa  in  omnes,  constans, sempiterna, quaevocet  ad  officiudetterreat;  
quaetamenneque  probos,  necimprobosiubendoaut  vetando movet.  Huicleginecobrogarifas  est  
nequederogarialiquidexhaclicetnequetotaabrogaripotest, nec vero au t per senatumaut per populum 
solvi hac lege possumus, neque est quaerendusexplanatorautinterpreseiusalius, necerit  alia  
lexRomae,  alia  Athenis,  alia  nunc,  alia  posthac,  sed  et  omnes gentes  et  omni  tempore  una  
lex  et  sempiterna  et  immutabiliscontinebit, unusqueeritcommunis quase magister et 
imperatoromnium deus, ille legis huius  inventor,  disceptator,  lator;  cuiqui  non  parebit,  ipse  se  
fugiet  ac naturamhominisaspernatus  hoc  ipso  luet  máximas  poenas,  etiamsi  Cetera supplicia, 
quaeputantur, effugerit.” In: http://www.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/view/524/440. 

. 
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lugar das de uma justiça convencional, posto que dar a cada um seu direito 
é próprio do homem bom e justo. (CÍCERO, 2004, p. 26) 

Em seu Livro I, capítulo XXXIV, Cícero complementa num impressionante 

colóquio com a contemporaneidade pátria: 

O Estado que escolhe ao acaso seus guias é como o barco cujo leme se entrega 
àquele dentre os passageiros que a sorte designa, cuja perda não se faz esperar. 
Todo povo livre escolhe seus magistrados e, se é cuidadoso de sua sorte futura, 
elege-os dentre os melhores cidadãos; porque da sabedoria dos chefes depende a 
salvação dos povos, a tal extremo que parece até que a própria natureza deu à 
virtude e ao gênio império absoluto sobre a debilidade e a ignorância da plebe, que só 
submissa deseja obedecer. Assegura-se, entretanto, que essa feliz organização foi 
vencida pelos erros do vulgo, inconsciente dessa sabedoria, cujos modelos são tão 
raros como os juízos acertados, vulgo que imagina que os melhores homens são os 
mais poderosos, os mais ricos, os de mais ilustre nascimento, e não os que se 
sobressaem pela virtude sem jaça. Quando, mercê desse erro do vulgo, o poderio 
usurpou no Estado as preeminências da virtude, essa falsa aristocracia procura 
manter-se no poder, tanto mais quanto menos digna é dele; porque as riquezas, a 
autoridade, o nome ilustre, sem a sabedoria e prudente conduta para mandar aos 
demais, oferecem apenas a imagem de um insolente e vergonhoso despotismo; nada 
é mais repugnante do que o aspecto de uma cidade governada pelos que, por serem 
opulentos, se julgam os melhores. Ao contrário, que pode haver de mais belo e 
preclaro do que a virtude governando a República? (...) As dificuldades de uma sábia 
determinação fazem passar o poder das mãos do rei para as da aristocracia, da 
mesma forma por que a ignorância e a cegueira dos povos transmitem a 
preponderância da multidão à de um pequeno número. (...) Quanto à igualdade de 
direito ou da democracia, é uma quimera impossível, e os povos mais inimigos de 
toda dominação e todo jugo conferiram os poderes mais amplos a alguns de seus 
eleitos, fixando-se com cuidado na importância das classes e no mérito dos homens. 
Chegar, em nome da igualdade, à desigualdade mais injusta, colocar no mesmo nível 
o gênio e a multidão que compõem um povo, é suma iniquidade a que nunca chegará 
um povo em que governem os melhores. (CÍCERO, 2004, p. 15) 

Em retorno ao colóquio propositado pela tese em questão, como conclusões 

dialógicas extraídas do capítulo relativo aos direitos fundamentais, a normatização 

do Direito Autoral, conquanto recente no ordenamento jurídico nacional e 

internacional, se comparados a outros direitos, é um direito fundamental de primeira 

geração. Historicamente, a noção da imaterialidade da propriedade não existia na 

Roma Antiga, ao passo que a assunção jurídica da tutela autoralista vêm a ser fruto 

de uma ficção jurídica, decorrente dos interesses econômicos, postos em jogo, 

designadamente, na época da Revolução Industrial. 

Se bem que não seja um Direito natural, tradicionalmente falando, o Direito 

Autoral é reconhecido como um Direito humano, nos termos previstos na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, assim como foi elevado à categoria de direitos 

fundamentais, prevista na Constituição Federal do Brasil. Quanto ao reconhecimento 

como Direito humano, é importante realçar a tensão interna entre os dispositivos da 
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Declaração que, de um lado, consagra o acesso à cultura como um Direito natural; 

e, de outro, aplica a previsão do exclusivo e das prerrogativas morais do autor. Já a 

sua consagração como direitos fundamentais, no Brasil, cingiu-se aos aspectos 

econômicos dos autores e/ou titulares de direito. 

 A prerrogativa moral do autor não foi mencionada expressamente como 

Direito fundamental, não obstante, deverá ser reconhecida através da hermenêutica 

das normas com atenção aos acordos internacionais, que o Brasil é signatário e 

possui aplicação imediata e natureza materialmente constitucional, tendo em vista 

determinação expressa do parágrafo 2º, do artigo 5º, da CRFB/88. 

Como o Brasil é signatário da Convenção de Berna, que prevê as 

prerrogativas morais do autor; e, como o próprio ADPIC/TRIPS ordena que os 

países signatários atentem para o interesse social, é possível afiançar que as 

prerrogativas patrimoniais e as morais do Direito Autoral são direitos fundamentais, 

sendo que os direitos morais do autor previsto no tratado supracitado, possui 

conteúdo materialmente constitucional. Contudo, deve-se assinalar que, embora o 

Superior Tribunal de Justiça, em matéria autoral, tenha admitido a eficácia dos 

direitos fundamentais nas relações privadas (eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais), não se pronunciou quanto à análise da natureza jurídica das normas 

previstas nos tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos 

humanos.  

Por outro lado, o Egrégio Superior Tribunal Federal, no que se refere à 

naturezajurídica dos tratados que versem sobre direitos humanos, até o momento, 

firmou orientação no sentido de que os tratados anteriores à emenda constitucional 

45, que introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º, gozam de hierarquia supralegal.32 

Em posição oposta acima firmada, aqui se defende que o dispositivo 

introduzido pela EC 45 pode ser compreendido como reforço ao entendimento de 

que os tratados anteriores, já por força do art. 5º, parágrafo 2º, da CRFB/88, 

possuem hierarquia materialmente constitucional. Isto sem falar em interpretação 

semelhante dos tratados anteriores, que teriam sido recepcionados como 

                                                           
32Ver RE 466.343, rel. Min. Cezar Peluzo, voto do Min. Gilmar Mendes, P.J, de 3-12-2008, DJE 104 
de 5-06-2009, Tema 60. 
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equivalentes às emendas constitucionais pelo novo parágrafo 3º do artigo 5º da 

CRFB/88.  

Tal raciocínio se revela extremamente importante para demonstrar que o 

direito moral do autor, previsto tanto na Convenção de Berna, quanto na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (ambas internalizadas no ordenamento jurídico 

pátrio), possui natureza constitucional; e, por ser o instituto da colaboração jurídica, 

por associação, natureza de direito autoral, no seu viés moral, especificamente em 

relação ao direito à referência, não somente se trata de um direito pertencente à 

primeira geração como também constitui cláusula pétrea, tratando-se, pois, de direito 

fundamental. 

O raciocínio explanado até então tem respaldo, entre vários renomados 

constitucionalistas, no dizer de Ingo Von Sarlet33 (2015), que assim leciona:  

Assim, à vista do exposto, enquanto não sobrevenha uma posição 
uniformizadora, ao que tudo indica, são duas as possibilidades atualmente 
reconhecidas pelo STF: a) hierarquia (equivalente) de emenda 
constitucional, no caso dos tratados de direitos humanos incorporados 
mediante observância do rito estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 5º da 
CF; b) hierarquia supralegal, aplicável aos tratados de direitos humanos 
ratificados pelo sistema convencional, por meio de Decreto Legislativo 
aprovado com maioria simples; 

Procedendo-se a uma leitura crítica da posição do STF há que 
enfatizar que a condição de direitos fundamentais é absolutamente 
incompatível com uma hierarquia normativa infraconstitucional, visto que — 
de acordo com o que buscamos demonstrar nas colunas anteriores — 
direitos fundamentais são sempre direitos constitucionais e não podem estar 
à disposição plena do legislador ordinário. 

 

 

O referido autor ainda arremata:  

 

Entendimento diverso, mesmo em que seja em favor de uma hierarquia 

supralegal dos tratados (posição hoje adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal na matéria!), ainda que tenha representado um considerável avanço 

em relação ao entendimento antes prevalente (que consagrava a paridade 

entre lei ordinária e tratado) segue relegando os direitos humanos 

consagrados nos tratados internacionais a uma posição secundária em face 

                                                           
33DIREITOS FUNDAMENTAIS. Integração dos Tratados de Direitos Humanos no ordenamento 
jurídico. Em 27 de março de 2015. Disponível em https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/direitos-
fundamentais-integracao-tratados-direitos-humanos-ordenamento-juridico. Acesso em 15 de janeiro 
de 2020. 
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dos direitos fundamentais da Constituição, sendo, de tal sorte, no mínimo 

questionável, visto que o STF, como bem apontado também por 

ValérioMazzuoli, acabou (em matéria de tratados de direitos humanos) 

criando uma “duplicidade de regimes jurídicos.” (Idem, ibidem) 

 

Nesse diapasão, o mesmo autor ainda rechaça a posição do STF, com o 

seguinte argumento: 

Nessa quadra, embora o reconhecimento, pelo STF, da hierarquia 
supralegal dos tratados de direitos humanos, com prevalência, em caso de 
conflito, da solução preconizada pela Constituição, não há como transigir — 
no nosso sentir — com a noção de que direitos fundamentais são sempre 
direitos constitucionalmente assegurados e que não podem estar sujeitos a 
uma livre disposição por parte das maiorias legislativas, pena de 
contradição insuperável. 

Se por um lado é certo que não se deve negligenciar, como 
oportunamente lembrou o Ministro Gilmar Mendes, que “a sempre possível 
ampliação inadequada dos sentidos possíveis da expressão direitos 
humanos poderia abrir uma via perigosa para uma produção normativa 
alheia ao controle de sua compatibilidade com a ordem constitucional 
interna”, pois – assim prossegue o Magistrado e Jurista — “o risco de 
normatizações camufladas seria permanente[1]”, não é, de outra parte, 
menos correto afirmar que tal argumento, por si só, não poderia ter o 
condão de deslegitimar a tese da paridade entre tratados de direitos 
humanos e Constituição.” (Idem, ibidem) 

 

Na mesma linha é o que preleciona Antônio Augusto Cançado Trindade: 

Com efeito, não há como pretender interpretar de modo uniforme todo e 
qualquer tipo de tratado, independentemente de sua natureza. Os tratados 
de direitos humanos, por exemplo, em razão de seu caráter especial e da 
natureza essencialmente objetiva das obrigações que incorporam, 
acarretam uma interpretação própria. Esta, nem por isso, se desvirtua das 
regras de direito internacional geralmente reconhecidas sobre a matéria; ao 
contrário, o próprio direito internacional possibilita um processo de 
interpretação que tenha presente o caráter especial dos tratados de direitos 
humanos (ou outros tratados normativos ou legiferantes) na medida em que 
as regras de interpretação (supra), sobretudo a relativa à relevância do 
objeto e propósito de um determinado tratado, permitem as necessárias 
diferenciações. É o que efetivamente, tem ocorrido na prática nas últimas 
décadas. 

Os próprios cânones da interpretação de tratados permitem que se enfatize 
um ou outro de seus elementos componentes, melhor adaptado a um 
determinado tipo de tratado; em nada se opõem as duas Convenções de 
Viena sobre Direito dos Tratados a que os tratados de direitos humanos, ao 
criarem regimes jurídicos objetivos de proteção, se submetam a métodos de 
interpretação próprios, sem se desvirtuarem dos cânones de interpretação 
cristalizados no direito internacional.(TRINDADE, 1997, p.32) 
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Por fim, ressalta-se que tanto o Direito Autoral como o direito à referência do 

colaborador científico (assessor jurídico) são humanos e fundamentais, porque, 

embora o primeiro seja fruto de uma decisão político-econômica que o coloca em 

uma posição privilegiada na defesa da titularidade e da autoria, o segundo possui a 

mesma natureza jurídica moral do primeiro, no que se refere ao seu aspecto 

nominalista, que abrange o direito à referência na obra científica, além de estar 

ligado ao direito da personalidade. 

CAPÍTULO 3: Direito Autoral Versus Direito à Colaboração: Direitos dos 

Assessores? 

Como visto no capítulo anterior, a Constituição Federal de 1988 não só indica 

a tutela dos direitos subjetivos, interesses individuais à produção autoral, como 

também aponta a existência de interesses coletivos no mesmo seguimento temático, 

atribuindo ao Estado o dever de garantir o acesso a tais objetos culturais.  

Tal perspectiva se dá, por exemplo, nos seguintes dispositivos: 

Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. 

Parágrafo 1º – O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional (...) 

Art. 216 – Constituem patrimônio brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira nos quais se incluem: 

I- Formas de expressão; 
II- Os modos de criar, fazer e viver; 
III- As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV- As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 
V- Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico e científico. 

O direito de autor representa uma relação jurídica de natureza pessoal-

patrimonial, sem cair em qualquer contradição lógica, porque traduz numa fórmula 

sintética aquilo que resulta da natureza especial da obra da inteligência e do 

regulamento determinado por esta natureza especial (CHAVES, 1987, p.6). 
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A evolução tecnológica e a coisificação das criações trouxeram graves 

problemas para o Direito Autoral, uma vez que o potencial econômico das obras foi 

perfeitamente identificado pelos titulares de Direito, que obtinham (e ainda obtém) a 

exclusividade da exploração econômica, através da cessão de direitos feitas pelo 

autor, até então, titular originário. O exclusivo do Direito Autoral e a informatização 

promoveram a mudança destas concepções tradicionais, pois, com o surgimento das 

criações, como as bases de dados e os programas de computadores, passou-se a 

vislumbrar um quadro onde há titularidade originária; não obstante, autoria. Além 

disso, há múltiplas situações em que a autoria é reconhecida ficticiamente a uma 

pessoa jurídica por razões meramente econômicas, desvanecendo a figura do autor 

e valorizando a figura do titular de Direito que explora, exclusivamente, o que se 

refere ao binômio obra /autoralidade. 

Por conseguinte, a exploração econômica da obra, como produto e serviço no 

mercado, há de ser fator relevante para os titulares de direito. O problema é que 

nem sempre o que está protegido como obra o é de fato. A informação e o 

conhecimento, a priori, não constituem uma obra, pela simples razão de que nem 

toda criação intelectual está sujeita à proteção autoral, visto que pode carecer de 

originalidade e exteriorização. Não obstante, é conveniente para os titulares de 

direito, que toda (e qualquer) criação intelectual seja protegida pela Lei Autoral, 

porquanto a proteção é imediata, independe de formalidade; e, pelas convenções 

internacionais, tem um prazo extenso de exploração econômica. 

Especificamente em relação ao lado subjetivo do direito autoral, o alemão 

Otho Von Guerk, elaborador da teoria fundada pelo francês Bertrand, sustenta ser o 

direito autoral uma emanação do direito da personalidade inspirado nas concepções 

kantianas34, considerando-o não como um direito patrimonial sobre um bem 

econômico, mas como um direito da personalidade sobre um bem imaterial, no que 

tange ao direito de autor vir a ser um elemento da personalidade, cujo objeto é 

                                                           
34Kant salienta que toda legislação que faz de uma ação um dever e deste dever ao mesmo tempo 
um móbil é ética. Mas aquela que não inclui o último na lei, admitindo assim também outro móbil que 
não a ideia do próprio dever, é jurídica. Percebe-se facilmente, em vista da última, que este móbil 
diferente da ideia do dever tem de ser tirado dos fundamentos passionais de determinação do 
arbítrio, das inclinações e aversões, e, dentre essas, dos da última espécie, porque deve ser uma 
legislação, que é coercitiva, e não um incentivo que é convidativo. (2002, p.219). 
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constituído por uma obra intelectual, considerada como parte da esfera da própria 

personalidade. 

Como assinalado, tanto os direitos autorais como a propriedade industrial 

sejam espécies da propriedade intelectual e tenham sido erigidos à categoria de 

direitos fundamentais, a que se esclarecer que os direitos autorais possuem um 

regramento jurídico nos países de tradição do “droitd`auteur” diferente em relação à 

sua natureza, eis que é concebido como um direito existente por si mesmo em 

decorrência da criação da obra intelectual. Para Manuel J. Pereira dos Santos 

(SANTOS, 2005, p.134), no campo da aplicação do direito autoral, há uma diferença 

tênue no processo de produção das obras intelectuais, de vez que há uma maior 

conexão e perpetuidade entre o criador e o bem incorpóreo. Daí o porquê de se 

perscrutar se os chamados direitos do Autor seriam oriundos dos direitos naturais, 

corolários do direito de propriedade ou não. 

Para que haja criação intelectual necessária à separação da produção da 

obra de seu originador, por ser objetiva e não exclusivamente contida em sua 

subjetividade, há que ter uma existência em si. Por esse viés, em companhia ao 

sustentado por Almeida (2010, p.415), a noção da naturalidade da exclusividade 

autoral, faculdade associada à personalidade do homem, o direito ao monopólio se 

deve em virtude de um direito “existente por si mesmo”, fruto da criação da obra 

humana (do subjetivo para o objetivo), conforme fora analisado no primeiro capítulo, 

destacar, por oportuno, que tal faculdade preexistiu por séculos na natureza 

humana, mesmo antes que o direito estatal lhes atribuísse o efeito de exclusividade. 

 

3.1. Sistema Normativo Autoral Interno/Externo e Sistema de Droit D’Auteur 

Copyrights.  

Desde a primeira constituição Republicana, à exceção da Constituição 

outorgada de 1937, os direitos autorais tiveram previsão em texto constitucional 

(ALMEIDA, 2010, p.413).  O artigo 5º, inciso IV, da mesma forma das constituições 

anteriores, assegura o direito de propriedade, no tocante ao livre exercício de 

qualquer trabalho, assegurando o privilégio temporário para a utilização de seus 
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eventos industriais. No artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, preveem como cláusulas 

pétreas, stricto sensu, o Direito autoral: “Aos autores pertence o direito exclusivo de 

utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo 

tempo que a lei fixar.” 

No inciso XVIII, registra-se que: 

Art. 5º (...) XVIII- são assegurados, nos termos da lei: 

a) A proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas. 

Diferentemente dos países de origem anglo-saxã e dos Estados Unidos que 

adotaram o sistema de copyright (direito de cópia), o Brasil, seguindo sua tradição 

constitucional, adotou o regime legal de Direito do autor (Droit d’Auteur) conforme se 

extrai do artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII insculpido nos direitos e garantias 

individuais.Os direitos do autor são tratados em nossa Carta maior como direitos 

personalíssimos, in verbis: 

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 
reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a 
lei fixar; 

XXVIII – São assegurados, nos termos da lei: 

a) A proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas; 
b) O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às 
respectivas representações sindicais e associativas; 

 

Como se extrai do texto supra, o autor é a figura central do direito; e, por 

conseguinte, a ele cabe a gestão moral e patrimonial de seu acervo. Assim também 

tratou o direito do autor a Lei nº 9.610/98 em seus artigos 11, 22, 24, 27, 28, 29 e 30, 

pautados em seu direito personalíssimo, qual seja, a vinculação do autor para com a 

sua obra. 
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O legislador brasileiro ao privilegiar o criador, deu ao seu direito status de 

cláusula pétrea da Constituição, repercutida na legislação infraconstitucional, 

distanciando do sistema copyright. Até porque, naquele, os direitos morais são 

irrenunciáveis e inalienáveis, o que impede o reconhecimento pelo nosso 

ordenamento jurídico de figuras típicas do sistema anglo-saxão, tais como criações 

sucessivas sem titulação, flexibilizações de direitos para abstrair a pessoa do titular 

e outras tais como figuras derivadas, denominadas copyleft, creativecommons etc.  

Cabe frisar que os países que adotam o sistema copyrights, jamais 

reconheceram em suas legislações, haja vista os direitos morais dos autores 

primordiais, para todo o embasamento teórico de reconhecimento do direito de 

referência dos assessores no trabalho jurídico de qualidade, quando criado com 

criatividade e inovação. É imprescindível historiar que tal não reconhecimento do 

direito moral pelo referido sistema se deve ao fato de que abstrai a pessoa do 

criador, para o direito de reproduzir a obra. Por outro lado, os países que adotaram o 

“droit d’ auteur”, como o Brasil, como salienta Roberto Mello (2015. P.157), sempre 

vincularam o autor à obra, personalizando-a e ligando-a ao titular. O Direito positivo 

brasileiro adota a teoria dualista francesa, que reconhece elementos de dois 

universos distintos (moral e patrimonial), no acervo de direitos pessoais do criador 

da obra intelectual. 

A dualidade encontrada no “droit d’ auteu” também se encontra cravada no 

artigo 6º da Convenção Internacional de Berna sobre Direito Autoral, ratificada e 

internalizada pelo ordenamento nacional: 

Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo depois da 
cessão dos citados direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a 
paternidade da obra e de se opor a toda deformação, mutilação ou outra 
modificação dessa obra, o a qualquer dano à mesma, prejudiciais à sua 
honra ou à sua reputação.35 

                                                           
35Em seu Artigo 2, a Convenção de Berna assegura que: “1) Os temas "obras literárias e artísticas" 
abrangem todas as produções do domínio literário, cientifico e artístico, qualquer que seja o modo ou 
a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, 
sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras 
coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras 
cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, 
de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as 
expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os 
mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, á 
arquitetura ou às ciências. 2) Os Países da União reservam-se, entretanto, a faculdade de determinar, 
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A partir de 1989 a citada Convenção de Berna foi assinada pelos EUA em 

1989.  

Em suma, no sistema do copyright, busca-se a protetividade da criação 

intelectual e isto tem consequências importantes, pois neste sistema, o autor detém 

os direitos sobre sua obra tão logo a cria. Com o sistema registrário (obrigacional e 

não facultativo), seus direitos estarão protegidos contra terceiros; entretanto, 

diferentemente do sistema de direitos do autor, se o autor ceder seu copyright, 

perderá imediatamente seu vínculo com a obra. Nesse sistema registrário, por 

conseguinte, a cessão dos direitos leva a questões que alteram figuras jurídicas 

como a prescrição ou decadência. 

Desta feita, aponta a diferença Mathias de Souza em parecer exarado à 

ABRAMUS anexada à demanda decidia pelo CADE: 

Sobre a questão, em si, desde logo, registre-se que se pode falar, no âmbito 
da proteção em destaque, em dois sistemas básicos: 1) o de droit d’ auteur 
(direito do autor), de inspiração francesa, e 2) o de copyright, que é o do 
sistema jurídico anglo-americano. 

Anote-se, de início, que no sistema de droit d’ auteur (no que o 
ordenamento jurídico brasileiro, mesmo com as suas particularidades, está 
tão próximo) o escopo fundamental é a proteção ao criador da obra 
intelectual, ao contrário do sistema de copyright, que se centra na proteção 
à obra, com ênfase nos aspectos econômicos ou da sua exploração, por 
meio do direito de reprodução. 

                                                                                                                                                                                     
nas suas legislações respectivas, que as obras literárias e artísticas, ou ainda uma ou várias 
categorias delas, não são protegidos enquanto não tiverem sido fixadas num suporte material. 3) São 
protegidas como obras originais, sem prejuízo dos direitos do autor da obra original, as traduções, 
adaptações, arranjos musicais e outras transformações de uma obra literária ou artística. 4) Os 
Países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, a proteção a 
conceder aos textos oficiais de caráter legislativo, administrativo ou judiciário, assim como as 
traduções oficiais desses textos. 5) As complicações de obras literárias ou artísticas, tais como 
enciclopédias e antologias, que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações 
intelectuais, são como tais protegidas, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das 
obras que fazem parte dessas compilações. 6) As obras acima designadas gozam de proteção em 
todos os países unionistas. A proteção exerce-se em benefício dos autores e de seus legítimos 
representantes. 7) Os países da União, reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações 
nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicada e aos desenhos e 
modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, 
levando em conta as disposições do artigo 7.4) da presente Convenção. Para as obras protegidas 
exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros 
países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; 
entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão protegidas como 
obras artísticas. 8) A proteção da presente Convenção não se aplica às notícias do dia ou à 
ocorrências diversas que têm o caráter de simples informações de imprensa.” 
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Não parece ocioso aqui registrar-se uma brevíssima notícia histórica sobre 
esses dois sistemas básicos de proteção à criação intelectual. 

Enquanto o direito de autor (ou autoral) funda-se como uma conquista de 
direito, advinda com a Revolução Francesa, no que ela aboliu os privilégios 
por incompatíveis com a liberdade e a igualdade (veja-se o Decreto da 
França revolucionária, de 19-24 de julho de 1793 que é um marco para o 
droid d’auteaur, na Inglaterra, em 1710, conheceu-se o Estatuto da rainha 
Ana sobre Rights of Copy (é dizer-se, sobre os direitos de cópia) de início 
em proteção tão só aos editores. 

Tem-se, assim, que desde as origens dos dois sistemas em destaque, o 
direito de autor centrou-se na figura deste último, isto é, no próprio criador 
da obra intelectual, enquanto o de copyright, na cópia ou na reprodução da 
obra e, mais precisamente, no proprietário de tal direito ou direitos 
(ownerofrights). 

 

Por este juízo, afirma-se que, em caso de o sistema de copyrights tivesse sido 

adotado em nosso ordenamento jurídico, não se poderia sustentar que o direito 

autoral seria o instituto mais abalizado a justificar o direito dos profissionais, que 

prestam assessoramento aos tribunais de justiça, superiores ou não, em ter seus 

nomes reconhecidos nos trabalhos intelectuais, que desempenham em função de 

gabinete. Isto porque o referido sistema não reconhece, a princípio, o direito moral 

do autor. 

Entretanto, nosso sistema tem foco na pessoa humana, no titular de direito de 

autor, em consonância com o regimento das Convenções de Berna, de Genebra e 

de Roma. Trata-se de um sistema dual de proteção patrimonial e moral, sendo este 

último o arcabouço jurídico a justificar a necessidade não somente de valorizar 

aqueles que contribuem para a elaboração de um trabalho científico a ser criado, 

bem como de dar crédito ao conhecimento humano exteriorizado nas decisões 

judiciais que, muitas vezes, são transmutadas em artigos científicos publicados em 

livros ou em revistas jurídicas especializadas.  

Para tanto, torna-se imperioso distinguir e identificar os direitos patrimoniais 

dos direitos morais, encontrados no sistema droit d’auteur adotado pelas leis 

brasileiras. 
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3.2. Natureza Jurídica do Direito do Autor 

Os chamados direitos autorais se configuram como direitos que o indivíduo 

possui sobre sua criação ideológica, perfazendo o direito patrimonial e o direito 

moral que detém ante a sua obra. Desta forma, os direitos autorais são direitos 

presentes em todas as áreas de criação da sociedade – artísticas, culturais, 

científicas e industriais. 

Há três principais teorias acerca do direito do autor. A primeira sustenta que o 

direito do autor se desmembrou do direito das coisas, enfatizando o aspecto 

patrimonial. Por seu turno, a segunda teoria defende que os direitos morais do autor 

enfatizam o viés pessoal da natureza do direito do autor, caracterizando-o como 

direitos da personalidade. Por fim, a terceira tese defende que, devido à sua 

dimensão e particularidade, o direito do autor desligou-se dos direitos reais e 

constituem um direito especial. Contudo, nenhuma das supracitadas teorias sustenta 

isoladamente essa dúplice relação entre autor e sua obra, nem pela relação 

patrimonial, nem pela relação moral. Por tais motivos, a natureza jurídica do direito 

do autor tem enfrentado essa duplicidade pela teoria dualista.  

Para a Lei 9610/98, art 3º, “os direitos autorais reputam-se, para os efeitos 

legais, bens móveis”. 

Sobre tal desafio, assevera Bessone que:  

As dificuldades do tema acentuam a impossibilidade de tratá-lo sem o 
dualismo admitido por essa última teoria. O direito pessoal que 
impropriamente se costuma qualificar de moral, não se submete à disciplina 
do direito patrimonial. A este, de outra parte, não satisfaz a técnica do 
chamado direito moral. Parece-nos que o bifrontíssimo arguido constitui, no 
caso, uma contingência invencível, que corresponde à essência e a 
natureza do direito autoral. (BESSONE, 2015, p.53) 

 A partir de tal assertiva, como desenvolvimento lógico do item anterior, 

importante perquirir a respeito da possibilidade de haver o direito autoral sem direito 

moral? Primeiramente, há que se distinguir o direito norte-americano do sistema 

francês, de vez que o primeiro limita os direitos morais a uma parcela das obras 

visuais, sendo que a questão constitucional é sempre ponderada como equilíbrio 

entre interesses econômicos e a consideração do benefício coletivo, com exclusão 

enfática da tutela dos direitos humanos.  
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 Já no que se refere ao segundo (em especial, o francês e o alemão), o 

elemento pessoal prevalece a ponto de se poderem alienar apenas os direitos 

patrimoniais abertos à licença. A Lei Maior traz no caput do artigo 5º os chamados 

direitos individuais invioláveis nos termos dos incisos que dele se seguem. O direito 

à propriedade é dito como uma garantia ornada de inviolabilidade, tendo em vista 

que a propriedade é ligada à própria dignidade da pessoa humana, esta eivada de 

proteção pétrea. A principal diferença entre os direitos patrimoniais e direitos morais 

está na possibilidade do criador da obra dispor livremente dos direitos patrimoniais 

(face econômica da obra ou criação), enquanto que os direitos morais permanecem 

investidos, tão-só e permanentemente, na pessoa do criador. 

Tal conclusão decorre não só da própria lei de regência dos direitos autorais, 

a qual determina, em seu art. 28, que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, 

fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.  

Não obstante, no âmbito nacional, a Lei Maior, em seu art. 5º, inciso XXVII, 

estabelece que: 

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

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar (...)” 

 

Reportando-se ao inciso XXVII, tratando sobre a Propriedade Intelectual, 

assim considera José Afonso da Silva, em sua obra Comentário Contextual à 

Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007: 

A matéria consta do art. 5º, XXVII, que contém duas normas bem 
distintas. A primeira e principal confere aos autores o direito exclusivo 
de utilizar, publicar e reproduzir suas obras, sem especificar, como 
faziam as Constituições anteriores; mas, compreendidos e, conexão 
com o disposto no inciso IX do mesmo artigo, conclui-se que são 
obras literárias, artísticas, científicas e de comunicação. Enfim, aí se 
asseguram os direitos do autor de obra intelectual, reconhecendo-lhe, 
vitaliciamente, o chamado “direito de propriedade intelectual”, que 
compreende direitos morais e patrimoniais [...]” (SILVA, 2007, p. 119). 
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De tais comentários extrai-se que o objetivo da lei de proteção do direito de 

autor no Brasil, que segue o modelo francês Droit d’auteau, tem como foco principal 

a proteção da figura do autor e não da obra intelectual. Destarte, os chamados 

direitos morais do autor seriam reconhecidos como direitos da personalidade. Nestes 

moldes, estes direitos haveriam de ser personalíssimos, inalienáveis, irrenunciáveis, 

impenhoráveis e absolutos, surgidos no momento da criação da obra, não tendo 

qualquer relação econômica ou pecuniária a eles atrelada.  

A Convenção de Berna em seu artigo 6º dispõe expressamente sobre o 

Direito moral:  

Independentemente dos Direitos patrimoniais do autor, e mesmo, após a 
cessão desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a 
paternidade da obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou 
outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado à mesma obra, que 
possa prejudicar a sua honra ou a sua reputação. 
 
 

Por sua vez, a Lei 9610/98 enumera em seu artigo 24 os direitos morais de 

autor, quais sejam: 

Art. 24. São direitos morais do autor: 

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 

III - o de conservar a obra inédita; 

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma 
de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização 
implicarem afronta à sua reputação e imagem; 

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se 
encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio 
de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar 
sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a 
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seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano 
ou prejuízo que lhe seja causado (NIGRI, 2006, p.28). 

 

Observando o artigo supracitado, Guilherme Carbon, em seu livro intitulado A 

Função Social do Direito de Autor (2008, p.60), reúne os direitos morais em quatro 

categorias, quais sejam:  

(a) direito de personalidade ou paternidade [incisos I e II], o qual liga sempre a 

obra ao seu criador;  

(b) direito à integridade e à não modificação da obra [incisos IV e V]; ou seja, 

é o direito de opor-se à modificação ou alteração da obra;  

(c) direito de não publicação e de retirada da obra de circulação ou de 

arrependimento [inciso III e VI], que é o direito que o autor tem de retirar a obra de 

circulação; 

(d) direito de acesso a exemplar único e raro da obra [inciso VII], em poder de 

terceiros, para documentá-la por fotografia ou meio audiovisual. 

Há de se acrescentar à lista supracitada, de modo a ficar com a forma mais 

técnica, mais duas outras categorias de direitos morais, quais sejam: Direito à 

nominação, que é o direito que o autor tem de dar à obra o seu nome ou 

pseudônimo; e o Direito ao repúdio de projeto, que é o direito de que o autor de 

projeto arquitetônico tem de retirar seu nome da obra, caso seja modificada pelo 

dono da construção.  

Especificamente em relação ao direito à nominação, mesmo que os direitos 

patrimoniais sejam cedidos a terceiros, sempre se terá a obrigatoriedade de ter o 

nome daquele autor vinculado àquela obra. In casu, o direito a reivindicar a 

paternidade de obra se refere ao direito moral do autor, cujas características 

fundamentais são: a natureza de pessoalidade; perpetuidade; inalienabilidade; e 

imprescritibilidade, não sendo admitida a supressão de tais direitos fundamentais. 

Logo, não há que se falar em conhecimento da prejudicial de prescrição.  
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Em que pese o direito à nominação ser corolário ao direito à paternidade da 

obra, como atributo do autor de produto artístico/intelectual, somente ele poderá 

determinar seu destino e uso, conforme extrai dos artigos 24, 27 e 28 da Lei 

9.610/98 (LDA). Ou seja, a obrigatoriedade de autorização de uso ou transferência e 

a delimitação das condições de uso não se extinguem pelo decurso do tempo e não 

podem ser atingidas pela prescritibilidade, em especial nas ações de paternidade e 

nas ações que protegem os direitos da personalidade, tais como, por exemplo, o 

direito à vida, à honra, à liberdade, bem como no que tange às obras artísticas, 

literárias etc. 

 A co-essência moral do direito autoral tem abrigo nos dispositivos gerais da 

tutela de expressão (IX e X) e não nos incisos XXVII e XXVIII.  

 Consoante Fabio Vieira de Figueiredo: 

A rigor, a tutela dos direitos morais é estranha à propriedade intelectual, 
tematicamente afim, mas ontologicamente distinta. No entanto, a 
interpretação dos dispositivos constitucionais é sempre afetada pela natureza 
dos direitos patrimoniais ou morais – e a extensão da personalidade 
(FIGUEIREDO, 2006, p.81) 

 

 José de Oliveira Ascenção (ASCENÇÃO, 2018, p.94), por seu turno, abaliza a 

diferença entre direito da personalidade previsto na Constituição Federal e os 

direitos morais previstos pela legislação autoral, já que as faculdades pessoais foram 

recebidas pelas leis dos países do sistema romanístico. A declaração Universal dos 

Direitos do Homem assegura igualmente a proteção dos interesses morais do autor, 

ao passo que a Constituição brasileira não prevê os aspectos pessoais. Do inciso 

XXVII não se tira nenhuma garantia que os abranja, assim como não se pode 

pretender que os direitos pessoais sejam direitos de personalidade, para os quais 

bastaria a fundamentação na dignidade da pessoa humana (art.1º, inciso III) da 

Constituição. Uma coisa são os direitos de personalidade; e, outra, os direitos 

pessoais emergentes da proposição autoral. 

 O resultado negativo poderá parecer estranho, uma vez que o aspecto 

pessoal seria, pelo ponto de vista dos direitos humanos, ainda mais importante que 

o patrimonial. Isso não impede, porém, que a leitura ordinária regule devidamente as 
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faculdades pessoais do autor, significando apenas que estas faculdades não 

participam da garantia institucional. Há uma razão para isso, haja vista que os 

aspectos pessoais podem ser, nos pontos mais graves, abrangidos pela defesa ética 

da personalidade, resultante dos direitos de personalidade. 

 Assim, o direito à integridade da obra é fundamentalmente abrangido pela 

própria defesa da honra e reputação, como direitos de personalidade. Esse mínimo 

está sempre garantido, mesmo sem previsão específica. É um sucedâneo da 

previsão das faculdades pessoais por si. Não esgota, porém, todos os aspectos: por 

exemplo, o direito de acesso (art.24, inciso III, da Lei dos Direitos Autorais) não 

beneficia da previsão constitucional. Mas basta para satisfazer a proteção dos 

interesses pessoais, compreendida na Declaração Universal dos direitos do Homem, 

mediante a repercussão sobre este domínio dos direitos de personalidade. 

 Ficam de fora aspectos mais ligados à relação com a obra, que não 

encontram cobertura constitucional. Mas a Constituição não precisa cobrir tudo e a 

omissão tem também vantagens, visto que, perante a expansão do direito de autor, 

meras obras técnicas, como os programas de computador, permitem ao legislador 

ordinário regular livremente o quantum de direitos pessoais a conceder ao autor da 

obra. 

 Neste contexto, sobretudo, se previne contra o excesso consistente na 

outorga, sob a capa de direitos morais de faculdades que não têm conteúdo ético, 

que justifique essa integração. Esses aspectos não são seguramente abrangidos 

pelo Direito da personalidade, de modo que o legislador ordinário tem as mãos livres 

para se defender contra tais desvios ou desapropriações autorais. 

 

3.3. O que é e o que não é considerado Direito Autoral? 

O art. 7º da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais, ou LDA) indica quais obras 

são protegidas pelos direitos autorais.  

Seus termos são os seguintes: 
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Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 
II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 
III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 
IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe 
por escrito ou por outra qualquer forma; 
V - as composições musicais, tenham ou não letra; 
VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as 
cinematográficas; 
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo 
ao da fotografia; 
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 
cinética; 
IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 
X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 
XII - os programas de computador; 
XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual. 

 

Da simples leitura do caput do artigo acima transcrito, percebe-se que o 

legislador teve duas grandes preocupações: (i) enfatizar a necessidade de a obra, 

criação do espírito, ter sido exteriorizada; e (ii) minimizar a importância do meio em 

que a obra foi expressa. 

De fato, é relevante mencionar que serão protegidas apenas as obras que 

tenham sido exteriorizadas, de vez que as ideias não são protegidas pelos direitos 

autorais. No entanto, o meio em que a obra é expressa tem pouca ou nenhuma 

importância, exceto para se produzir prova de sua criação ou de sua anterioridade, 

já que não se exige a exteriorização da obra em determinado meio específico, a fim 

de que, a partir daí, nasça o direito autoral. Este existe uma vez que a obra tenha 

sido exteriorizada, independentemente do meio. 

A doutrina indica os requisitos para que uma obra seja protegida no âmbito da 

LDA. São eles: 

a) Pertencer ao domínio das letras, das artes ou das ciências, 

conforme prescreve o inciso I, do art. 7º, que determina, exemplificativamente, 
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serem obras intelectuais protegidas os textos de obras literárias, artísticas e 

científicas; 

b) Originalidade: este requisito não deve ser entendido como 

“novidade” absoluta, mas sim como elemento capaz de diferençar a obra 

daquele autor das demais. Aqui, há que se ressaltar que não se leva em 

consideração o respectivo valor ou mérito da obra; 

c) Exteriorização, por qualquer meio, conforme visto anteriormente, 

obedecendo-se, assim, ao mandamento legal previsto no art.7º, caput, da 

LDA; 

d) Achar-se no período de proteção fixado pela lei, que é, atualmente, a 

vida do autor mais setenta anos contados da sua morte. 

Uma vez atendidos a estes requisitos, a obra gozará de proteção autoral, haja 

vista que não se exige que, ao protegê-la, seja necessariamente classificada entre 

os treze incisos do artigo 7º, porquanto a doutrina é unânime em dizer que o caput 

deste artigo enumera as espécies exemplificativamente. 

 Por outro lado, é necessário que a obra não se encontre entre as hipóteses 

previstas no artigo 8º da LDA, que indica o que a lei considera como não sendo 

objeto de proteção por direitos autorais: 

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 
Lei: 
I - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou 
conceitos matemáticos como tais; 
II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou 
negócios; 
III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de 
informação, científica ou não, e suas instruções; 
IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 
decisões judiciais e demais atos oficiais; 
V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, 
cadastros ou legendas; 
VI - os nomes e títulos isolados; 
VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 
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Especificamente no que se refere à exclusão das decisões judiciais da 

proteção autoral, independentemente do seu conteúdo literário ser original e criativo, 

os atos da administração pública devem seguir o princípio da publicidade previsto no 

artigo 37, da CRFB/88. (PINHEIRO, 2015, p.62) 

 Sob esse enfoque constitucional, a publicidade dos atos judiciais tem uma 

importância ainda maior porque, além das finalidades processuais, a divulgação 

pública da sentença tem uma finalidade pedagógica. Isto é, serve para comunicar e 

alertar à sociedade a reprovabilidade de uma conduta e suas respectivas 

consequências concernentes ao objeto da criação autoral. Por outro ângulo, se 

considerar-se que o direito moral, enraizado na natureza jurídica da proteção dos 

direitos autorais, seja possuidor de várias vertentes, dentre elas o direito moral à 

nominalidade ou referência, objeto da presente tese, verifica-se que o artigo 8º, 

inciso IV da Lei 9.610/98, não exclui o referido direito, visto que todo voto possui a 

assinatura do Magistrado que a prolatou.   

Se no seu artigo 8º se excluísse toda a natureza dúplice do direito autoral 

(patrimonial e moral, esse último em todos os seus aspectos), todas as decisões 

deveriam ser apócrifas, o que é vedado por lei, sob pena de inexistência do ato 

judicial, deixando de gerar todos os efeitos jurídicos. Nesse sentido, confira-se os 

seguintes julgados: 

Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Citação válida. Decisão 
interlocutória que decretou a revelia da parte ré. Inconformismo da empresa 
Ré. Entendimento desta Relatora quanto à admissibilidade do presente 
agravo na sua forma instrumental em virtude da manutenção da decisão 
agravada poder ser considerada como circunstância capaz de causar à 
parte lesão grave e de difícil reparação. Artigo 522, do CPC, modificado pela 
Lei n.º 11.187/05. Quanto ao mérito, razão assiste ao Recorrente em seu 
anseio de modificar a decisão interlocutória que decretou sua revelia em 
razão de certidão cartorária de fl. 99 deste agravo de instrumento (fl. 102 
dos autos principais), constatando, ainda, que a peça de defesa encontrava-
se apócrifa. Com o advento da lei n.º 11.419/2006, disciplinou-se o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e 
transmissão de peças processuais. Interpretação consentânea com o artigo 
4.º, caput, e §2.º da Lei n.º 11.419/2006. Diário de Justiça eletrônico. 
Disponibilização em sítio da rede mundial de computadores para publicação 
de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles 
subordinados. Com efeito, a publicação na forma deste artigo substitui 
qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à 
exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Como é 
cediço, o sistema implantado pelo TJERJ objetiva proporcionar às partes e 
aos advogados, por meio da internet, informações confiáveis acerca do 
andamento processual, primando pela transparência, celeridade e 
eficiência, sendo lamentável qualquer imprecisão ou equívoco que venham 
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a contribuir para o perecimento de direitos. Destarte, se as informações ali 
lançadas derivam de equívoco, tal fato não pode vir a prejudicar aqueles 
que nelas confiaram e se utilizaram dela justamente acreditando em sua 
veracidade. Configurada a justa causa prevista no caput e no § 1.º, do artigo 
183 do CPC. Portanto, se houve omissão cartorária, com o não lançamento 
da movimentação processual no sistema informatizado do Tribunal, 
induzindo o advogado em erro, deve-se considerar esta para fins de 
aferição da tempestividade ou não da contestação, sob pena de violação do 
direito de defesa do réu. Precedentes do STJ e do TJERJ. Por outro lado, é 
verdade que a contestação fora juntada sem a respectiva assinatura do 
representante da parte ré, entretanto, o artigo 13, do CPC, dispõe que a 
revelia só será decretada em caso de descumprimento após a marcação de 
prazo razoável para sanar a irregularidade da representação, tratando-se, 
pois, de nulidade passível de reparos. Precedentes do TJERJ. Decisão 
agravada confrontante com a jurisprudência desta Corte de Justiça. 
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, na forma do Artigo 557, § 1º - A, 
do CPC, para anular a decisão agravada que decretou a revelia da parte ré, 
mantendo nos autos a referida peça de bloqueio.es(a). CONCEIÇÃO 
APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA - Julgamento: 
24/07/2012 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL 
A sentença sem assinatura do Juiz não produz efeitos jurídicos. O banco 
réu em ação revisional de contrato apelou da sentença proferida, 
devidamente publicada, que declarou nulas algumas cláusulas do contrato 
firmado com a autora. Não obstante toda a argumentação trazida em sede 
de apelação, a Turma reconheceu, de ofício, preliminar de inexistência da 
sentença proferida, eis que esta não contém, em suas dezessete páginas, 
rubrica ou assinatura da Juíza a quo. O Colegiado explicou que a assinatura 
da sentença, que pode ser formulada de forma eletrônica, é requisito 
essencial para a sua existência no mundo jurídico, a teor do que dispõe o 
artigo 164 do Código de Processo Civil. Os Magistrados ressaltaram que a 
sentença apócrifa não produz qualquer efeito e nunca se convalida, 
porquanto a assinatura consubstancia-se em requisito essencial de 
existência e validade, e a sua falta acarreta a declaração ex-officio de 
nulidade do ato. Diante deste quadro, o Colegiado declarou a inexistência 
da sentença e não conheceu dos recursos de apelação interpostos. Relator: 
SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de 
Julgamento: 18/03/2015, Publicado no DJE: 31/03/2015, pág.234) 

 

Como revelados pelos supracitados julgados, tratar-se-ia, por conseguinte, de 

uma obrigatoriedade insculpida no Art. 164, do Código de Processo Civil, Lei nº 

13.105, de 16 de Março de 2015: “O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado 

a desempenhar seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158.” 

 

3.4. Coautoria ou Colaboração: Colaborador Jurídico como Instituto do Direito 

Autoral, Natureza Jurídica e o Direito Fundamental à Referência. 

A Lei nº9.610/98 conceitua o vocábulo “autor” em seu artigo 11º: “Autor é a 

pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.” O parágrafo único 
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estende o conceito para pessoa jurídica nos casos previstos em lei; e, nos artigos 

12, 13 e 14, a mesma lei traz as identificações da configuração da autoria. 

 A posição do direito autoral e do Direito do Trabalho são antagônicas no que 

se refere ao conceito de autoria, contudo podem e devem ser harmonizadas, de 

modo que as lógicas entre os dois ramos do direito, autoral e trabalho, são díspares 

e se contrapõem. No direito autoral, a titularidade é do criador da obra, enquanto 

que, no direito do Trabalho, a titularidade é do empregado. Os direitos morais não 

serão atingidos pelos contratos celebrados; quer de natureza trabalhista, quer de 

âmbito civil; quer de procedência autoral. 

A primeira questão a ser identificada vem a ser o grau de colaboração entre 

os indivíduos, porquanto não necessariamente suas contribuições se posicionem em 

pé de igualdade diante do resultado, havendo uma ou mais de uma que assume a 

parte principal, não passando as demais de simples auxiliares, prestadores de 

serviço que, por mais valiosos e relevantes que sejam, não se equiparam ao do 

autor ou autores principais (art.24 e parágrafo 1º, do art.15). Nesse último caso, 

deve-se falar em cooperação e não coautoria. 

A coautoria ocorre quando ambos fizeram aportes criativos para a construção 

da obra comum, por ser justamente a extensão do aporte criativo que resulta em 

expressões artísticas, literárias ou científicas, o que faz das pessoas coautores. 

Logo, esta obra, resultado das contribuições criativas, pode ser divisível ou 

indivisível, a depender da sua utilização ser separada ou não, sem perda de 

substância para outra obra. Tem-se como exemplo de obra divisível, uma 

composição e uma letra; não obstante, a direção e a fotografia de um filme se 

fundem em um todo indivisível.36 

 A obra coletiva conta com a contribuição de autores diversos que se fundem, 

tornando-se indistintos formadores de uma obra nova, que há de ser produzida por 

iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que 

                                                           
36Deve-se consignar que, apesar das limitações impostas aos coautores de obras comuns, se cada 
contribuição criativa for passível de ser utilizada separadamente, indivisível, sem prejuízo da obra 
comum, pode o autor de cada contribuição utilizá-la separadamente (art. 15 p.2º da Lei nº9610/98). 
Com relação à obra comum, cada autor pode registrar a obra e defende-la, individualmente e 
independentemente dos demais autores.   
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detém a titularidade dos direitos patrimoniais da obra. Direitos conexos são os 

denominados de direitos das classes que apoiam o seu trabalho nas obras criadas 

por outrem (art. 90). 

Nessa esteira, o artigo 92/98, que garante os direitos morais, dispõe que a 

colaboração científica é uma estratégia de trabalho adotada por pesquisadores para 

viabilizar, facilitar e potencializar a realização dos estudos científicos de ordem 

acadêmica. Essa atividade que envolve a participação de indivíduos com um objetivo 

em comum se compõe da soma de habilidades e conhecimentos, implícitos e 

explícitos, oferecendo a possibilidade de realizar pesquisas mais aprofundadas, com 

distantes abordagens e com análises mais precisas e elaboradas, além de 

possibilitar maior agilidade e redução de tempo na construção do trabalho.   

A preocupação com as questões éticas na atribuição da autoria e coautoria 
tem se destacado em publicações científicas, principalmente das áreas 
médicas, onde comumente os artigos são assinados por múltiplos autores. 
Os estudos que tratam desta questão na atividade científica são realizados, 
em sua maioria, por pesquisadores da área da saúde, área bastante 
permeada pelas preocupações éticas, principalmente por lidar com seres 
humanos. Estes aspectos podem ser observados a partir das diretrizes e 
normas de pesquisa envolvendo seres humanos, por meio da resolução 
196/96, do conselho Nacional de Saúde, que tem como objetivo de garantir 
o amplo direito a todas as pessoas envolvidas na pesquisa: sujeitos de 
pesquisa, pesquisadores, equipe de pesquisa e sociedade como um todo. 
(MUCCIOLI, 2006, p.60) 

 

A autoria de uma pesquisa é matéria que se situa na inserção da ciência, da 

ética e da legislação, afetando pesquisadores, editores, consumidores da 

informação e cientometristas (WITTER, 2010, p. 78). Desde o século XVII já havia 

estudos relativos à colaboração científica entre pesquisadores; porém, foi a partir de 

1960 que a referida análise começou a se acentuar. De acordo com Beaves e Rosen 

(1978, p.95), o primeiro registro de artigo inscrito em coautoria se deu em 1665, 

envolvendo pesquisadores de diferentes países, na tentativa de realizar um 

empreendimento cooperativo com metas comuns, esforços coordenados e 

resultados compartilhados. No século XIX, o crescimento da colaboração científica 

confirmou a dependência do trabalho em equipe, na crescente profissionalização da 

ciência. Desse modo, a colaboração se configurou como uma resposta à 

profissionalização da ciência (Beaver, Rosen, 1978, p.112). 
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Ressalte-se que, no Poder judiciário, é de conhecimento de toda a sociedade 

o aumento contínuo, a cada ano, o número de ações ajuizadas nos Tribunais de 

Justiça de todo o país, sendo que, em muitas delas, há grande grau de 

complexidade, caracterizado pela maior necessidade de magistrados a prestar a 

tutela jurisdicional. Nada obstante, a realidade revela que sempre houve uma 

escassez desse profissional; quer pela dificuldade do concurso em questão; quer 

pela dificuldade de um concursado ter disponibilidade de tempo e de dinheiro para 

enfrentar um concurso cujas etapas duram quase um ano.  

Acrescente-se a esse universo complexo as mudanças velozes provocadas 

pelos avanços tecnológicos que afetam não somente as profissões, mas à 

sociedade como um todo, fazendo surgir, a cada dia, novos fatos conflitantes, que 

passam a ter repercussão no mundo jurídico, nos mais diversos ramos do direito. 

Por tais razões, torna-se utópico pensar que um único ser togado seja capaz de 

efetuar todas as etapas procedimentais (de forma e de conteúdo) necessárias à 

prestação da tutela jurisdicional, através da elaboração de várias decisões judiciais 

em tempo limitado. 

Daí a importância de uma interação intelectual entre o magistrado e sua 

equipe de assessores, detentores de vasto conhecimento interdisciplinar de várias 

áreas jurídicas, para viabilizar a construção intelectual mais aprofundada. 

Sopesando que, em assessoria de gabinete quando da realização de pesquisas 

científicas, colaboradores e magistrados agem como revisores científicos, no âmbito 

da elaboração, desenvolvimento e/ou redação científica da decisão judicial, tende-se 

a obter resultados, discussões e conclusões mais amadurecidas e de maior 

qualidade jurídica.  

Insta assinalar, como bem enfoca Adela Cortina (CORTINA, 2014, p.130/131), 

ao se pronunciar sobre a ética, assevera que a cultura técnica científica tem 

dificultado a diferenciação entre os bons profissionais detentores de conhecimento 

científico daqueles que exercem cargos técnicos; ressaltando que, portanto, em 

tempos de crise, há falta da presença de bons profissionais. Para essa renomada 

filósofa e como abordado no início do segundo capítulo, a distinção aristotélica entre 

ações técnicas e práticas nos permite divorciar as ações específicas, que valem 
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apenas em relação ao fim perpetrado com as que são valiosas por si mesmas vez 

por conter um bem que se deseja alcançar, in casu, a solução de conflitos judiciais. 

Assim, cada atividade debela o seu próprio fim que lhe outorga sentido, 

fazendo-se supor que aquelas pessoas, que integram a desenvolver uma atividade 

jurisdicional, devem ser fiéis ao referido propósito, não colocando seus interesses 

individuais antepondo-se às ações técnicas e práticas. A busca pela excelência no 

desenvolvimento profissional no sistema de construção jurisprudencial deverá ser 

encontrada em todos os Tribunais brasileiros e há de vir acompanhada pela virtude 

desses excelentes profissionais, cujo conhecimento e atualizações deles exigidos 

reflete na vida social no Estado em que atuam bem como em seu país. 

Portanto, pondera-se que a colaboração científica pode ser caracterizada em 

02 níveis: técnico e científico (ou intelectual), sendo que a colaboração técnica pode 

envolver o compartilhamento de recursos materiais, econômicos e prestação de 

serviços, identificada, geralmente, nos agradecimentos do trabalho. Abrange, dessa 

forma, esforços que contribuem para a realização da pesquisa, sem, entretanto, 

haver interferência direta de ideias.  

Já a colaboração científica abrange o compartilhamento de recursos 

intelectuais, de modo a se apresentar como uma atividade mais complexa que a 

primeira, sendo subdividida em duas categorias – colaboração no conteúdo científico 

e colaboração na prática científica.  

Nesta totalidade, note-se que a conceituação de coautoria abarca as 

seguintes perspectivas de conjuntura intelectual: 

a) Coparticipação na redação total ou parcial do resultado das pesquisas; 

b) Coleta e organização dos dados; 

c) Análise dos resultados; 

d) Responsabilidade pelo conteúdo; 

e) Revisão, orientação e validação do conteúdo. 
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No que tange à colaboração científica, enfatiza-se que o processo se baseará 

em:  

a) Indicação de leituras; 

b) Esclarecimento de dúvidas e discussões sobre o tema; 

c) Validação do conteúdo, garantida pela expertise na temática. 

E, por fim, ao que concerne à prática científica, destacam-se: 

a) Orientações sobre a estrutura do trabalho; 

b) Orientações sobre técnicas e métodos de análise; 

c) Contribuições para construção do trabalho; 

d) Orientações sobre a abordagem da obra. 

A coautoria, por seu turno, (VANZ, STUMPF, 2010, p.39) é o resultado da 

efetiva e substancial elaboração entre os parceiros de uma pesquisa. Em outras 

palavras, são coautores aqueles que participam intensamente da elaboração da 

pesquisa e assumem a responsabilidade do seu conteúdo, por meio de assinatura 

conjunta de seu trabalho. No entanto, a distinção entre colaboração e coautoria é, 

segundo Subramanyam (SUBRAMANYAM, 1983, p. 74), ainda um dos aspectos 

inexplorados e imprecisos na literatura temática, em virtude das definições mal 

delimitadas de colaboração e de coautoria, que podem variar consideravelmente 

entre áreas, instituições e países; ou ainda, ao longo do tempo. 

Os conceitos de colaboração científica e de coautoria ainda são foco de 

debates entre pesquisadores da ciência da informação, de vez que seus conceitos 

se diferem quando analisados com mais profundidade, posto que a colaboração 

como a coautoria são atividades complexas; pois, como bem pontuam os autores 

Carla Hilário, Maria Claudia Grácio e José Guimarães (ASPECTOS ÉTICOS DA 

COAUTORIA EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS): “(...) não são somente atividades 

sociais, mas um empreendimento coletivo que visa somar conhecimento de melhor 

qualidade, publicar em periódicos de grande prestígio e potencializar a produção 

científica. Ambas as atividades estão relacionadas a políticas científicas, da mesma 

forma que se relacionam com os aspectos psicológicos, ao considerar o desejo de 

trabalhar próximo a alguém que se gosta.” (2018, p.87) 
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Quando os assessores jurídicos colaboram na produção de uma decisão 

judicial, em que partilham quantidades substanciais de conhecimento, é formado 

uma espécie de estoque intelectual, que beneficia, mutuamente, a qualidade dos 

votos e a celeridade da prestação jurisdicional. Uma declaração dada pelo ministro 

Ives Gandra da Silva Martins Filho, um dos mais antigos membros do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), em entrevista ao jornal “Valor Econômico”, cita mais de 

uma vez o que só o governo federal insiste em não enxergar que o servidor é a mola 

mestra do Judiciário Federal. “A sociedade acredita que eu que estou despachando, 

mas não sou eu. Eu chamo meus assessores de juízes de fato”, disse Gandra, ao 

criticar o sistema judiciário atual e a sobrecarga da Justiça do Trabalho, 

especificamente.37 

Nesse sentido, constata-se que os julgados da lavra do Ministro Marco 

Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, em posição de vanguarda no reconhecimento 

dos profissionais que lhe assessora, fazem referência aos mesmos em quase a 

totalidade de seus votos. 

Senão, vejamos alguns exemplos: 

 A G.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA 2.719 PARANÁ RELATOR : MIN. 
MARCO AURÉLIO AGTE.( S ) : CSE MECANICA E INSTRUMENTACAO 
LTDA ADV.( A / S ) : DANIEL FRANCISCO MITIDIERO E OUTRO ( A / S ) 
AGDO.( A / S ) : UNIÃO PROC.( A / S)(ES ) : ADVOGADO -GERAL DA 
UNIÃO R E L A T Ó R I O 1. A assessora Dra. Virna Rebouças Cruz 
assim revelou as balizas do caso:38 

SEGUNDO A G. REG. NO MANDADO DE INJUNÇÃO 1.005 DISTRITO 
FEDERAL RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO AGTE. (S): COMPANHIA 
VALE DO RIO DOCE - CVRD ADV.( A / S ): PEDRO LOPES RAMOS 
AGDO.( A / S ) : JOSÉ TADEU DE MELO ADV.( A / S ) : CARLOS 
EDUARDO REIS CLETO INTDO.( A / S ) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
ADV.( A / S ) : ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO INTDO.( A / S ) : 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL INTDO.( A / S ) : PRESIDENTE 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS R E L A T Ó R I O O SENHOR 

                                                           
37É fato conhecido de toda categoria que em muitos casos quem faz os votos e sentenças são os 
assessores dos juízes, funcionários altamente qualificados trabalhando inclusive de casa e em suas 
horas de lazer – ainda assim, enquanto os magistrados receberam 40% de aumento, os servidores 
continuam amargando oito anos sem qualquer reajuste e o completo descaso do governo federal. A 
mesma situação repete-se no Ministério Público Federal, onde colegas minutam pareceres em todas 
as instâncias, muitas vezes até sem serem detentores de função comissionada ou cargo em 
comissão. Acessado em 18/12/2019. Disponível em http: //www.sitraemg.org.br/ministro-do-TST. 
reconhece que assessor e que são os juízes de fato na justiça do trabalho. 
 
38Novidades do SITRAEMG: http://www.sitraemg.org.br/ministro-do-tst-reconhece-que-assessores-e-
que-sao-os-juizes-de-fato-na-justica-do-trabalho/. 
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MINISTRO MARCO AURÉLIO – O assessor William Akerman Gomes 
assim revelou as balizas do caso: Vossa Excelência, em 19 de agosto 
de 2013, reconsiderou decisão mediante a qual declarada a perda de 
objeto da impetração e julgou procedente o pedido formulado para, de 
forma mandamental, assentar o direito da parte impetrante ao aviso prévio 
proporcional, cujos parâmetros a serem observados são os da Lei nº 
12.506/2011. Companhia Vale do Rio Doce – Vale S.A. interpôs agravo 
interno, asseverando que a superveniência da legislação regulamentadora 
faz cessar a mora legislativa. Sustenta a perda de objeto da impetração. 
Realça a distinção em relação ao precedente evocado no pronunciamento 
impugnado, no que reconhecida a omissão legislativa anterior ao advento 
da Lei nº 12.506/2011. Sublinha ser parte ilegítima, ante a impossibilidade 
de sanar ausência da norma. Afirma haver o impetrante (,,,) 

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.209.429 
SÃO PAULO REPÓRTER EXERCÍCIO PROFISSIONAL TUMULTO 
COBERTURA JORNALÍSTICA ATUAÇÃO POLICIAL DANOS 
REPARAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADEQUAÇÃO 
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. O assessor Dr. David Laerte 
Vieira prestou as seguintes informações: Alexandro Wagner Oliveira da 
Silveira interpôs recurso extraordinário, a partir da alínea a do inciso III do 
artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, admitindo que bala de 
borracha disparada por corporação militar foi a causa de ferimento no 
olho, com sequela permanente na visão, de repórter fotográfico durante 
registro de tumulto a envolver manifestantes grevistas e policiais, reformou 
o entendimento do Juízo para assentar a culpa exclusiva da vítima e 
concluiu improcedente a pretensão indenizatória por danos materiais e 
morais contra o Estado. 

QUESTÃO DE ORDEM NO QUARTO A G .REG. NO INQUÉRITO 4.435 
DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO AGTE.( S ) 
: PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA ADV.( A / S ) : ARISTIDES 
JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO ( A / S ) AGTE.(S): EDUARDO DA 
COSTA PAES ADV.( A / S ) : ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E 
OUTRO ( A / S ) AGDO.( A / S ) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DA REPÚBLICA R E L A T 
Ó R I O O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como 
relatório, as informações prestadas pelo assessor Dr. Rafael Ferreira de 
Souza: Vossa Excelência, em 8 de maio de 2018, declinou da 
competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, afirmando que os delitos imputados ao investigado Pedro Paulo 
Carvalho Teixeira – previstos nos artigos 317 (corrupção passiva), 
combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, e 333 (corrupção ativa) do 
Código Penal; 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a 
Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e 22 (efetuar operação de 
câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei 
nº 7.492/1986 – teriam sido cometidos parte em 2010, durante o tempo 
que exerceu mandato de deputado estadual, e parte em 2014. Assentou 
que, nesse último caso, apesar de supostamente praticados quando já 
ocupava o cargo de deputado federal, não estão a relacionados, 
porquanto ligados ao recebimento de R$ 300.000,00, de maneira oculta, 
para a campanha à Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Proclamou 
o não enquadramento da situação jurídica em termos de competência do 
Supremo. Conforme frisou, o fato de alcançar-se mandato diverso 
daquele, no curso do qual alegadamente cometidas as infrações não 
enseja o que apontado como elevador processual, deslocando-se autos de 
inquérito ou processo-crime em tramitação. 
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O não reconhecimento ao instituto do colaborador jurídico, bem como ao seu 

direito à referência nas decisões judiciais das quais participou, contribuirá para que a 

situação de invisibilidade, que é de senso comum, se perpetue numa sociedade 

altamente veloz, que clama por um corte epistemológico com o conservacionismo de 

outrora. É fato, portanto, que desmerecimento intelectual dificulta o profissional de se 

mostrar no mercado de trabalho, através da demonstração de suas qualidades 

específicas, dificultando seu voo solo no mundo globalizado e altamente competitivo, 

diametralmente desproporcional daquela ambiência retratada nas primeiras 

revoluções industriais. 

Ressalte-se que esses profissionais invisíveis; ora olvidados; ora 

vilipendiados formam contingentes significativos que movimentam o mundo jurídico, 

sem contar com o reconhecimento de suas contribuições para o funcionamento 

institucional. No entanto, não emprestam seus nomes às salas portentosas dos 

tribunais; não são nominados nas entradas dos edifícios; sempre trabalham “para 

alguém”; são “funcionários de alguém”, a quem são levados a tratar como “doutor” 

ou “excelência” (ainda que possuam formação acadêmica superior à da 

“autoridade”), consistindo regra geral que não sejam tratados com qualquer 

formalidade – quase sempre pelo pronome “você”; integram a “equipe de alguém” 

que se considera a própria Instituição encarnada, sendo eventualmente confundidos 

como serviçais de seus chefes imediatos. 

Nunca se ouviu falar de um magistrado compelido a desempenhar atividade 

subalterna, ainda que diante da convocação expressa para prestar auxílio a outro 

âmbito jurisdicional superior na hierarquia institucional; pois, ao contrário, sempre 

resguardam sua autoridade judicante ou ministerial, inclusive em caráter isonômico 

aos demais pares, a menos que sejam afastados de suas funções – somente por 

decisão judicial – ou transferidos à inatividade, quando, assim como quaisquer 

outros aposentados. 

Corrigir tratamentos não isonômicos entre profissionais que, apesar de cargos 

distintos comungam esforços para o mesmo fim científico e intelectual, já vem sendo 

objeto de debate desde a antiguidade, como bem detalhado no início do capítulo 
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dois quando buscou-se analisar a preocupação do homem com a teorização e o 

desenvolvimento da ideia de justiça, atrelada à equidade, iniciando-se com 

Aristóteles e findando-se com Rawls. Não obstante, Cardoso de Oliveira (2011b, p. 

38) oferece relevante esclarecimento acerca da persistência recalcitrante de 

privilégios em oposição à conveniência de estabelecer relações sociais mais 

equânimes, como meio de atingimento da equidade e da justiça, “com ênfase nas 

implicações da transformação da noção de honra em dignidade para a cidadania, na 

passagem do regime antigo para a sociedade moderna”. Para esse autor, embora 

esta relação entre justiça e igualdade possa ser traçada por Aristóteles, ela ganha 

contornos especiais com o desenvolvimento da ideologia individualista na 

modernidade. Assim, o status igualitário passa a ser um forte símbolo de 

equanimidade nas relações sociais e um parâmetro importante para a avaliação das 

instituições de justiça, sendo a desigualdade, no plano da cidadania, percebida 

como uma negação da dignidade daquele que não tem o seu status igualitário 

reconhecido. Contudo, como o desenvolvimento da cidadania e a força dos ideais de 

igualdade no mundo contemporâneo não eliminaram a existência de privilégios 

(tratamento especial ou diferenciado), ainda que justificados e situados fora do 

mundo cívico, no qual não haja a mesma conformação quando passamos de uma 

democracia para outra, nem sempre o tratamento especial ou diferenciado tem as 

mesmas características, como também será tomado como uma afronta à dignidade 

ou à cidadania. 

Por tudo isso, o não direito à referência do assessor colaborador também 

macula o direito à personalidade, por manter no anonimato peças importantes que 

contribuem para construção e a propagação da jurisprudência pátria. Por fim, há de 

se considerar que se os Direitos morais do autor estão previstos expressamente, 

tanto na Convenção de Berna, em seu artigo 6º, bem como na Declaração Universal 

dos direitos do Homem, de 1948, logo, o direito à referência do assessor jurídico nas 

decisões judiciais constitui um direito fundamental, tendo em vista possuir a natureza 

jurídica do direito moral à nominação/referência, encontrado no direito autoral e 

protegido como cláusula pétrea.    
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3.5. Uma Proposta de Lei 

Considerando que a Convenção de Berna em seus artigos deixa a critério da 

Lei nacional e que em seu artigo 6º prevê o direito moral do autor, propõe-se, por 

conseguinte, nova redação para o artigo 8º, inciso IV, da Lei 9610/98, assim como a 

inclusão do parágrafo único, nos seguintes termos: 

Art.8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta 
Lei 
Inc. IV os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, 
decisões judiciais (salvo no que se refere ao seu direito moral à 
nominalidade) e demais atos oficiais. 
P. Único Para efeitos dessa lei, considera-se direito moral à nominalidade, o 
direito à referência do assessor ou colaborador científico juntamente com o 
Magistrado nas decisões judiciais que participaram. 
 

Visando ao reconhecimento e valorização do conhecimento tácito39 e explícito 

do assessor jurídico, bem como a preservação do saudável e hígido ambiente de 

trabalho de gabinete, propõe-se a inserção dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 15 na 

Lei 9.610/98, com a seguinte redação: 

 
Art. 15º A coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo 
ou sinal Convencional for utilizada. 
 
p.1º Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na 
produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, 
bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por 
qualquer meio, ressalvado o direito moral à referência dos colaboradores 
científicos. 
 
p. 1º- A Para efeitos dessa lei e em esclarecimento ao p.1º do art.15 e ao art 
8º, inc.IV, considera-se colaborador jurídico científico, a pessoa física que, 
dotada de conhecimento tácito e explícito, no exercício de cargo de 
confiança em gabinetes judiciais, auxiliam na elaboração de decisões 
judiciais, compartilha de recursos intelectuais, tais como: 
a) indicações de leituras;  
b) esclarecimento de dúvidas e discussões sobre o tema; 
c) validação do conteúdo, garantida pela expertise temática; 
d) orientações sobre a estrutura do trabalho; 

                                                           
39Sobre esta questão Polanyi, assevera que tendo reconhecido a participação pessoal como um 
princípio universal do conhecimento e tendo determinado a estrutura desse conhecimento somos 
capazes de ver que a participação pessoal é capaz de avaliar as ações humanas como ações de 
sapiência, inteligência e responsabilidade moral com uma legítima instância do saber científico. E, 
destarte, acrescentaria que “a prática de habilidades é criativa, por concentrar nossos propósitos no 
alcance do resultado, nós evocamos sempre novas capacidades em nós mesmos. Um problema 
compartilha de ambos os tipos de esforços. É a concepção que está se esforçando para algo. É um 
desejo intelectual para atravessar a lacuna lógica do lado da qual encontra-se o desconhecido, 
totalmente marcada por nossa concepção através daquilo que ainda assim nunca foi visto em si 
mesmo (POLANYI, 1974, pgs.44-128). 
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e) orientações sobre técnicas e métodos de análise; 
f) contribuições para a construção do trabalho; 
g) orientações sobre a abordagem da obra. 
 
p.1ºB – Aos assessores que atuem como colaboradores jurídicos, são 
assegurados o direito moral à referência contido 24, nas decisões judiciais 
como direito inerente à personalidade e dignidade humana. 
 

 

Considerando que um dos direitos morais encontrados como atributo dos 

direitos autorais é o direito à nominação, tanto o direito do autor como o do 

colaborador jurídico possuem o direito à referência nas decisões judiciais por se 

tratar de direito fundamental inerente à condição humana, propõe-se a inserção do 

parágrafo 4º no art.24, na lei 9.610/98, com a seguinte redação: 

 
CAPÍTULO II 
Art. 24. DOS DIREITOS MORAIS DO AUTOR: 
II -  
P.4º Aos colaboradores jurídicos na construção das decisões judiciais lhes é 
assegurado unicamente o direito à referência, cuja natureza jurídica é a 
mesma prevista no inciso II dos direitos morais do autor. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Propõe-se a criação de uma lei que reconheça e regulamente o instituto do 

colaborador, através de inserções de dispositivos na Lei 9.610/98 que trata dos 

direitos autorais com escopo de reconhecer e regulamentar a figura do assessor 

jurídico colaborador, tendo em vista figura do colaborador possuir, ainda que de 

forma limitada, a mesma natureza jurídica do direito moral, em seu atributo referente 

à nominação, característica da dupla natureza jurídica do direito do autor, cujas 

raízes estão fincadas no direito francês, o qual preconiza por uma maior 

preocupação na proteção da pessoa humana e não na obra em si, diverso do direito 

oriundo do sistema anglo-saxão “copywrites”. 

Inicialmente, deve-se definir como sujeito, para efeitos dessa proposta de lei, 

os agentes Públicos; ou seja, todos aqueles que prestam qualquer tipo de serviço ao 
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Estado, funções públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão, 

significando qualquer atividade pública.  

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) conceitua agente 

público como “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 

forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 

mencionadas no artigo anterior”. 

Trata-se, por conseguinte, sob este ângulo, de um gênero do qual são 

espécies os servidores públicos civis em sentido amplo (estatutário ou celetista), o 

comissionado, o empregado público e o contratado por tempo determinado, bem 

como o servidor público militar. Vínculos de natureza distinta são firmados por outros 

particulares que atuam em colaboração com o poder público, como os agentes 

delegados, agentes honoríficos, agentes necessários e agentes credenciados. 

Outros, ainda, atuam na consecução dos objetivos do poder público, sem, contudo, 

integrar-lhe, como os trabalhadores de empresas terceirizadas e os agentes 

putativos. 

Agentes Políticos são aqueles que integram os mais elevados escalões na 

organização da Administrativa Pública de todos os entes da Federação (municipais, 

estaduais e federal), cuja investidura decorre, em regra, de eleição periódica, 

mediante o sufrágio universal descrito nos artigos 2º e 14 da Constituição Federal, 

aos quais se atribui independência funcional e regime jurídico próprio (é o agente 

que está no topo da pirâmide da organização da administração pública), bem como 

os membros do Poder Legislativo de todos os entes da supracitada Federação. 

Sob essa ótica, passa-se a sistematização da proposta de Lei.  

A primeira alteração se justifica para melhor se coadunar com a Convenção 

de Berna que, em seus artigos, deixa a critério dos países signatários atribuir às 

jurisprudências a proteção do direito autoral, por identificar nas referidas obras 

científicas, o caráter moral, digno de proteção; e que, em seu artigo 6º, prevê o 

direito moral do autor. Daí o porquê de se atribuir nova redação para o artigo 8º, 
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inciso IV da Lei 9610/98, assim como a inclusão de um parágrafo único no 

respectivo dispositivo legal. 

A segunda alteração nos parágrafos 1º e 2º do artigo 15º na Lei 9.610/98s se 

faz necessária para introduzir o instituto da colaboração jurídica, bem como limitar o 

objeto protegido, com escopo de se reconhecer e valorar o conhecimento tácito40 e 

explícito do assessor jurídico, bem como preservar o saudável e hígido ambiente de 

trabalho de gabinete, corrigindo-se, assim uma injustiça de há muito perpetrada que 

deixa de reconhecer a importância do assessor jurídico. 

A terceira alteração se justifica tendo em vista ser o direito o direito à 

nominação uma vertente dos direitos morais encontrados, pertencentes aos direitos 

autorais, tanto no que concerne ao direito do autor como o colaborador jurídico, que 

possui direito à referência nas decisões judiciais, por se tratar de direito fundamental 

inerente à condição humana. 

Daí o porquê de se propor a inserção do parágrafo 4º no art. 24, na lei 

9.610/98. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil expressamente garante o 

direito do autor em seu artigo 5º, inciso XX; e também no artigo 6º da Convenção de 

Berna, que assegura o direito moral do autor, por intermédio de dispositivos que 

devem ser combinados com o princípio da dignidade da pessoa humana e com o 

princípio da personalidade, que preveem o homem como destinatário da norma. 

 Por seu turno, a legislação infraconstitucional também prevê o direito moral do 

autor em seu artigo 24, junto à Lei 9610/98. Se os Direitos morais do autor estão 

previstos expressamente tanto na Convenção de Berna, bem como na Declaração 

                                                           
40Sobre o conhecimento tácito, Polanyi reitera que “o homem moderno criou como ideal de 
conhecimento a concepção de ciência natural como um conjunto de declarações que são “objetivas” 
no sentido de que sua essência é inteiramente determinada pela observação, ainda que sua 
representação seja moldada por convenção.” Tal concepção, ainda de acordo com Polanyi, decorre 
de um desejo enraizado na cultura, que deverá ser mudada se a racionalidade da intuição for 
reconhecida como parte essencial e justificável da teoria científica: “Porém, se já considerarmos a 
integração das indicações como uma interiorização, ela ganha um caráter mais positivo. Torna-se 
agora um meio de fazer a função de certas coisas funcionarem como os termos próximos do 
conhecimento tácito, de modo que em vez de observá-los em si mesmos, devemos estar cientes 
deles em sua relação com a entidade abrangente da qual eles constituem. Nós entendemos o 
significado das subsidiárias não por olhar para as coisas, mas por habitá-los que entendemos o 
conjunto de seu significado.” (POLANYI, 2009, p. 78) 
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Universal dos direitos do Homem, de 1948, o direito à referência do assessor jurídico 

nas decisões judiciais constitui um direito fundamental, tendo em vista possuir a 

natureza jurídica do direito moral à nominação encontrado no direito autoral e 

protegido como cláusula pétrea.    

 O Brasil tem condições de sair na frente na tratativa do tema, corrigindo uma 

injustiça perpetrada pelo arcabouço teórico fundamentado em nossa Lei Maior, em 

consonância com os tratados e convenções, que versem sobre os direitos 

fundamentais. Ademais, as relações de trabalho foram e estão sendo em grande 

parte modificadas, pois a combinação da evolução tecnológica vivenciada com o que 

está por vir reserva mutações profundas, provocando necessárias reflexões acerca 

do que esperar para as relações profissionais. 

 A invisibilidade funcional apresenta-se como a manifestação de um fenômeno 

muito amplo, que perpassa formas cotidianas de relações interpessoais, nas quais 

fatores como a indiferença ou a internalização de valores arraigados contribuem 

para que determinadas pessoas, dentro de um ambiente público corporativo, não 

recebam o reconhecimento pelo trabalho executado dispensado às demais, que 

ocupem espaço social equivalente, em decorrência de questões históricas, culturais, 

políticas e econômicas, étnicas, estéticas, religiosas ou quaisquer outras. 

A realidade de há muito vivenciada é circundada por uma dinâmica de 

elitização, na qual determinados estratos dos quadros mais elevados da burocracia 

estatal buscam cristalizar benesses, em detrimento da massa de servidores 

indistintamente considerada. Diante desse cenário, acirra-se o estreitamento dos 

direitos de cidadania e dos mais caros princípios democráticos. De maneira a 

acarretar a hipertrofia do poder jurídico, representado por um imaginário 

comprometimento democrático e social das castas encrustadas nas instituições 

forenses. 

Desta feita, se denota injustificável a invisibilidade dos funcionários públicos 

comissionados que exercem função de gabinete, de vez que não se resguarda 

estrita pertinência perante preceitos constitucionais inaugurados pelo regime 

democrático em 1988, debatidos e dimensionados largamente durante a Assembleia 

Nacional Constituinte, que refundou as bases da República Federativa brasileira. 
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Diante disso, percebe-se o quanto é equivocada a crença de que, sozinhos, 

os magistrados decidem, sobretudo por se tratarem de trabalhos de natureza 

coletiva irrealizáveis por uma só pessoa: a construção jurisdicional é o resultado da 

cooperação das atividades de magistradose assessores. 

O não reconhecimento ao instituto do colaborador jurídico, bem como ao seu 

direito à referência nas decisões judiciais das quais participou com seu 

conhecimento, contribuirá para que a situação não equânime, que é de senso 

comum, se perpetue numa sociedade altamente veloz, que clama por um corte 

epistemológico com o conservacionismo de outrora, que dificulta o profissional de se 

mostrar no mercado de trabalho através da demonstração de suas qualidades 

específicas, dificultando-o, diametralmente, em relação ao cenário retratado nas 

primeiras revoluções industriais. 

Em complemento, o não direito à referência do assessor colaborador também 

macula o direito à personalidade, por manter no anonimato peças importantes que 

contribuem a construir e a propagar a jurisprudência de um país, com escopo de que 

a academia contribua para o reconhecimento e atribuição do assessor jurídico 

colaborador nas decisões judiciais. Enfim, considerando que a Convenção de Berna 

em seus artigos deixa a critério da Lei nacional, que em seu artigo 6º prevê o direito 

moral do autor, propõe-se, portanto, nova redação para o artigo 8º, inciso IV da Lei 

9610/98. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa se justificou tendo em vista o cenário de distorção onde 

profissionais qualificados não são referenciados na construção e pesquisa dos votos 

judiciais (jurisprudências), ao passo que a outra categoria profissional, que aos 

Magistrados se relaciona, tem a si atribuídos o direito moral à nominação, à 

proporção que são reconhecidos como autores únicos das peças processuais, sem 

auxílio de colaboradores. Nesta esfera jurídica, há repercussão no cerne da 

dignidade humana, uma vez que, a não identificação individualizada dos assessores 

jurídicos, produz uma lacuna em seus currículos profissionais, de modo que não 

podem demonstrar a qualidade de seu trabalho, não constando como colaboradores 

da criação da jurisprudência de um determinado fato jurídico. Cabe finalizar o 

parágrafo, relatando que, não raro, há casos de repercussão na mídia vistos como 

inovadores e que angariam para os Magistrados boa fama e convites para palestras 

e publicações, o que não ocorre, concomitantemente, aos seus assessores jurídicos. 

Destarte, é imprescindível contemplar o conhecimento tácito como bem 

intangível a ser protegido, procurando-se abordar os direitos do profissional que o 

detém, bem como sua valorização em relação à sociedade e à proteção legal, 

levando-se em consideração a observância dos princípios do direito autoral e da 

dignidade da pessoa humana, como núcleos fundamentadores da Ordem 

Constitucional Brasileira. Por esta razão judicial, no primeiro momento da pesquisa 

procurou-se demonstrar que, numa sociedade cada vez mais tecnológica, 

competitiva e veloz, a busca pelo conhecimento, em todos os aspectos, tem sido o 

combustível inesgotável de valoração profissional, focando-se nos bens intangíveis 

um maior valor agregado. 

Ainda nesse estudo, tratou-se de delimitar a base teórica da pesquisa 

acadêmica, discorrendo sobre o conhecimento enquanto bem em Aristóteles e Kant, 

como também a importância da filosofia de Polanyi para uma nova visão e gestão, 

que permita identificar os bens intangíveis juridicamente protegidos e diferenciá-los 

daqueles que não gozam de proteção, mas que precisam de um amparo jurídico 

tendo em vista as enormes implicações de ordem ética, moral, política, econômica e 

social que estes bens afetam.  
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Como sucedâneo lógico, os capítulos posteriores tiveram por escopo fazer a 

conexão entre a busca antiga pela teorização da justiça e como aplicá-la, 

sustentando ser o conhecimento tácito do assessor um direito fundamental, 

incrustado na proteção do direito autoral em sua natureza moral, que abarca o 

direito à referência do colaborador da obra científica. Partindo desse pressuposto 

jurídico, destacou-se que alguns problemas relacionados ao modus operandi dos 

Tribunais de Justiça e suas falhas na gestão de conhecimento, diante do não 

reconhecimento dos direitos autorais dos assessores, são designados ao trabalho 

na segunda instância.  

Neste contexto, delimitou-se o objeto da tese e demonstramos a relevância do 

tema e como a pesquisa se justifica, visando interligar o conhecimento tácito ao 

instituto que mais se compatibiliza com o dever de se proteger e valorar a atividade 

profissional dos assessores: o Direito autoral. Discorrer sobre sua dupla faceta se 

explica, não somente para uma compreensão maior na esfera global, mas, 

principalmente, em virtude de uma mais nítida visibilidade jurídica em âmbito pátrio. 

Portanto, algumas complexidades oriundas dessa realidade abordando os direitos 

autorais como direitos dos assessores percorrendo o trajeto de seus personagens, 

seus aspectos patrimoniais e morais, princípios e desafios atuais, foram apontadas 

pelo viés de implicações em relação à dificuldade de proteção desses trabalhadores, 

após o desenvolvimento de um arcabouço teórico e prático acerca dos Acordos e 

Tratados Internacionais, Copyrigths, com especial ênfase nos estudos de caso 

concreto, tendo por base a jurisprudência brasileira, ainda escassa quanto a este 

tema, mas que já delineia algumas possibilidades de caminhos judiciais a se 

navegar por embarcações e sentenças dialéticas. 

Desta feita, buscou-se defender a valoração do conhecimento tácito através 

da proteção dos direitos dos assessores, detentores dos mesmos, a partir de uma 

proposta de inclusão de seu nome como colaborador nos votos, que criam em 

consonância com os princípios constitucionais da proteção da dignidade humana e 

proteção do trabalho insculpidos na ordem econômica. Como demonstrado alhures, 

somente com a inclusão do nome do colaborador da obra jurídica científica é que se 

trará maior incentivo, reconhecimento e desenvolvimento do material humano 

pertencente no poder judiciário, como resposta à realidade da falta de 
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empregabilidade e à usurpação do conhecimento sem retorno algum ao seu 

detentor.  

Por fim, a pesquisa científica se alvitrou a incentivar a reflexão e 

compreensão sobre os fundamentos filosóficos que permeiam a ontologia e a ética 

profissional dos diferentes atores e seus papéis na produção das sentenças 

superiores, analisando a produção dos votos como peças de criação autoral e 

colaborativa em analogia com os pareceres de advogados especializados em 

relação aos direitos autorais. Conquanto não haja nenhuma iniciativa legislativa que 

objetive apresentar alguma regra para eliminara injustiça de não se referendar o 

colaborador de um trabalho tão importante que é o da construção das 

jurisprudências de nossos tribunais, nessa esteira, como contribuição da academia, 

foi apresentada proposta de projeto de lei com escopo de alterar a Lei 9.610/98 nos 

artigos 8ª, 24ª e 25. 

 

Dessa forma, e após as pesquisas realizadas, espera-se que as proposições 

ora apresentadas representem de fato uma contribuição, conquanto módica, para o 

reconhecimento e atribuição do assessor jurídico colaborador nas decisões judiciais. 
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