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Apresentação
Resulta este livro de um projeto concebido como obra coletiva, que
teve como base os resumos expandidos publicados durante o IV Congresso
Nacional da Federação dos Pós-Graduandos em Direito - FEPODI, ocorrido
entre 01 e 02 de outubro de 2015, na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUCSP, sobre o tema “Ética, Ciência e Cultura Jurídica”.
A proposta do trabalho é inovadora, vez que a partir dos resumos
expandidos apresentados e debatidos no Congressso, os participantes tiveram a
oportunidade de reescrever o estudo, transmutando-os em em artigos científicos
que agregaram as discussões, opiniões e sugestões dos respectivos grupos de
trabalho, que contaram com a participação de pesquisadores e professores
doutores de temas afins.
O resultado obtido foram artigos amadurecidos com a discussão com os
professores doutores que conduziram os Grupos de Trabalho e os congressistas
presentes e que apresentam temas polêmicos e atuais. Os produtos das
investigações científicas foram editados com a pretensão de dar continuidade à
ideia de divulgar a pesquisa produzida por alunos de pós-graduação.
O esforço e dedicação dos participantes foram fundamentais para a
realização desta obra, a expectativa é de que Temas Contemporâneos de Direito
Fundamental contribua para o aprimoramento do conhecimento da temática e
incentive novos projetos e eventos ligados à área do direito.
Caio Augusto Souza Lara
Vivian de Almeida Gregori Torres
Yuri Nathan da Costa Lannes
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DESAFIOS À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA MULHER PARA
A EFETIVAÇÃO DA IGUALDADE: A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER
NOS CARGOS DE ALTA GESTÃO
CHALLENGES TO THE IMPLEMENTATION OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS
TO THE EQUALITY IMPLEMENTATION : DISCRIMINATION OF WOMEN
IN TOP MANAGEMENT POSITIONS
Vanessa Cristina Pitoli
Graduada em Ciências Contábeis, Pós graduada em Auditoria, Gerencia
Contábil e Controladoria, ambos pela Universidade Estadual do Norte do
Paraná. Acadêmica do curso de direito da Faculdade de Pinhais – FAPI, membro
do Grupo de Estudos Tutela dos Direitos Fundamentais, coordenado pelo
professor mestre Robert Carlon de Carvalho na Faculdade de Pinhais – FAPI.
Ricardo Francio Neto
Graduado em Jornalismo e Especialista em Gestão Estratégica de Marketing,
ambos pela Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL. Acadêmico
do curso de direito da Faculdade de Pinhais – FAPI, membro do Grupo de
Estudos Tutela dos Direitos Fundamentais, coordenado pelo professor mestre
Robert Carlon de Carvalho na Faculdade de Pinhais – FAPI.
Orientador: Prof. Robert Carlon de Carvalho
Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba
– UNICURITIBA, Pós graduado em Direito Material do Trabalho e Processo do
Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Bacharel em Direito
pela Universidade Tuiuti do Paraná, advogado e professor universitário.
Resumo: O presente trabalho coloca em discussão a necessidade de implantação
de ações afirmativas no que tange a inserção da mulher nos cargos de alta gestão
e analisa se as ações afirmativas podem representar uma caracterização de
discriminação. Dessarte, abordaremos o conceito de relação de trabalho e relação
de emprego, contextualizando a evolução histórica do trabalho da mulher em
relação à contemporaneidade. Conceituaremos ainda a discriminação negativa e a
discriminação positiva concernente à atuação da mulher nos cargos de alta gestão.
Por fim abordaremos as diversas vertentes a respeito da dignidade da pessoa
humana e o papel das ações afirmativas como meio de efetivação da igualdade.
Palavras-Chaves: Discriminação. Trabalho da mulher nos cargos de alta
gestão. Direitos Humanos
8

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Abstract: This study calls into question the need to implement affirmative
action regarding women’s inclusion in top management positions and
analyzes whether the affirmative actions may represent a characterization of
discrimination. Thereby, we will discuss the concept of working relationship
and employment relationship, contextualizing the historical evolution of
women’s work in relation to contemporaneity. In addition, the negative and
affirmative discrimination regarding the woman’s role in top management
positions will be conceptualized. Finally, we will discuss the various aspects
regarding the human dignity and the role of affirmative actions as a means of
equality implementation.
Keywords: Discrimination. Woman work in top management positions. Human
Rights
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como temática avaliar a inserção feminina nos
cargos de alta gestão. Como introdução ao assunto, faz-se necessário diferenciar
relação de trabalho de relação de emprego, pois embora uma não sobreviva
sem a outra, ambas são instituídas de maneira diferente. Conforme destacam os
artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Com base nisso, o trabalho contextualizará historicamente os direitos
da mulher, trazendo a tona, aspectos ligados à dignidade da pessoa humana no
que diz respeito à igualdade nas condições de trabalho e a capacidade feminina
de realizar atividades profissionais que até então eram exercidas por pessoas do
sexo masculino.
Baseando-se em GOMES (2001), finalmente discute-se o papel das
ações afirmativas com garantia de igualdade social, visando sustentação aos
princípios normativos colocados em um ordenamento jurídico.
1. A MULHER E O TRABALHO
1.1 RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO
A relação de trabalho vai além da relação de emprego, incluindo naquela
não somente os contratos salvaguardados pela Consolidação das Leis Trabalhistas,
bem como toda relação onde encontram-se dois sujeitos, tendo como objetivo a
prestação de serviço autônomo ou subordinado (Dallegrave Neto, 2005).
Delgado (2005) retrata a relação de trabalho como termo genérico,
relacionando assim a toda e qualquer relação jurídica caracterizada por uma
prestação essencialmente baseada no trabalho humano, aludindo assim todas
9
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formas contemporânea de labor humano, dessarte compreendendo a relação
de emprego, a relação de trabalho autônomo, o trabalho eventual ou avulso, e
todas as demais relação laborativas constante no mundo jurídico.
Para que uma relação se caracterize como relação de emprego, deve-se
cumprir alguns requisitos, que são a profissionalidade, ou seja a prestação de
um determinado serviço profissionalizado, com a finalidade de remuneração;
a pessoalidade, que significa que o referido serviço deve ser prestado por uma
pessoa física direta, sem auxiliares ou até mesmo empregados e o objeto do
contrato ser a própria atividade do prestador do serviço. (NASCIMENTO, 2005)
A Consolidação das Leis Trabalhistas em seus artigos 2º e 3º, caracteriza
como relação de emprego a não eventualidade, a remuneração e a subordinação
de pessoa física ao empregador de qualquer natureza, apontando ainda que não
é permitido distinção relativas à espécie, gênero, condição do trabalhador, nem
mesmo entre o trabalho intelectual, técnico ou manual.
Martins (2006, p. 128) apresenta a relação de emprego da seguinte forma:
O serviço prestado pelo empregado deve ser de
caráter não eventual, e o trabalho deve de natureza
contínua, não podendo ser episódico, ocasional. Um
dos requisitos do contrato de trabalho é a continuidade
na prestação de serviços, pois aquele pacto é um
contrato de trato sucessivo, de duração, que não
exaure numa única prestação, como ocorre com a
compra e venda, em que é pago o preço e entregue
a coisa. No contrato de trabalho, há a habitualidade
na prestação dos serviços, que na maioria das vezes
é feita diariamente, mas poderia ser de outra forma,
por exemplo: bastaria que o empregado trabalhasse
uma vez ou duas por semana, toda vez no mesmo
horário, para caracterizar a continuidade da prestação
de serviço. (MARTINS, 2006, p. 128).
Dispondo assim que não há a necessidade de assiduidade diária para
que se configure a relação de emprego, bastando tão somente a frequência
constante para tal.
1.2 A MULHER E A RELAÇÃO DE TRABALHO
Na Idade Clássica, para os gregos o papel mais primoroso da mulher
era a satisfação ao seu marido, assim após a conclusão de seus afazeres
10
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domésticos e maternais, tinha ainda a responsabilidade de esperar por seu
esposo, devidamente arrumada e perfumada. (TOURINHO, 2012)
Lopes (2010) cita Moebius, médico e psiquiatra alemão no final
do século XIX, onde defendeu a teoria que homens e mulheres possuíam
o cérebro diferente, não simplesmente pela diferença de gênero, mas pela
incapacidade intelectual frente ao homem, pois esta necessitaria de outras
qualidades como a maternal, o que a impossibilitaria de apresentar as mesmas
competências masculinas.
Tourinho (2012) aponta a Revolução Industrial como marco para a
inserção da mulher no mercado de trabalho, desempenhando suas funções na
indústria têxtil e tendo os salários inferiores ao dos homens.
Mesmo nesse cenário de discriminação Hahner (2011) conta que no final
do século XIX as mulheres começaram a ingressar na atividade de magistério o
que fez com o salário dos educadores homens reduzissem. Galgavam também
empregos em ferrovias, atividades telegráficas, enfermagem e secretariado e
no início do século XX, áreas como política, educação, imprensa e produção.
Ainda assim muitos consideravam que a mulher deveria ser filha, esposa e mãe
e ter como objetivo ser mulher e nada mais.
Nesse contexto a mulher, além da luta pela inserção no mercado de trabalho
passa a ter pela frente o desafio, outrossim, de lutar pela igualdade de gênero.
Bruschini (1999) explica que vários foram os fatores os quais
influenciaram diretamente a ascensão da mulher no mercado de trabalho e que
dentre os principais fatores estão a industrialização dos anos de 1970 no Brasil.
Este período demandou de uma maior quantidade de mão de obra levando assim
mulheres que antes estavam voltadas exclusivamente ao contexto doméstico
para o ambiente de trabalho urbano.
Em âmbito mundial um dos casos mais impactantes no tocante à luta
da mulher pela igualdade, foi reproduzido através do filme “Revolução em
Dagenham” (2010 – dirigido por Nigel Cole e escrito por William Ivory), onde
conta a história baseada em fatos reais, na ocasião 187 mulheres trabalhavam
em um setor da fábrica de automóveis Ford e tinham seus salários inferiores
ao dos homens e eram submetidas à condições precárias de trabalho. As
operárias formaram comissão para exigir dos dirigentes da empresa melhores
condições de trabalho e aumento salarial, visto que o trabalho desempenhado
por elas era tão importante para o processo produtivo quanto o trabalho
desempenhado pelos homens.
A mulher que a até a Idade Clássica era vista em posição de inferioridade
em relação ao homem, passa então a contribuir com a renda familiar e conquistar
seu lugar no mercado de trabalho após a Revolução Industrial, que por sua vez
necessitou de uma maior demanda de mão de obra.
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1.3 O PAPEL DA COMUNIDADE INTERNACIONAL NO COMBATE À DISCRIMINAÇÃO DA MULHER
Várias foram as contribuições para que a mulher obtivesse a participação
de mercado em que ocupa hodiernamente, dentre as principais razões estão as
transformações ideológicas e o ativismo feminino.
No Brasil a inserção da mulher nas relações de emprego só teve início no
final do século XIX, quando a industrialização demandou de uma maior quantidade
de mão de obra, levando as mulheres que até então tinham como atividade
exclusiva os afazeres domésticos e a dedicação à família, a se desvencilhar desse
ambiente para ingressar no mercado de trabalho externo remunerado.
De acordo com o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, “todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.” Ao longo dos anos, a Organização das
Nações Unidas tem feito vários esforços para erradicar a discriminação nas
sociedades das nações integrantes.
Atrelado à Declaração Universal dos Direitos Humanos vários tratados
e convenções internacionais visando a proteção e à promoção dos direitos da
mulher foram formalizados, dentre eles em 1953 a Convenção dos Direitos
Políticos das Mulheres, em 1957 a Convenção sobre a Nacionalidade de
Mulheres Casadas, em 1962 a Convenção Sobre o Casamento por Consenso,
Idade Mínima para Casamento e Registro de Casamentos, em 1972 Comissão
sobre o Status da Mulher, dentre outros.
O cenário atual da participação na sociedade de forma ativa, não é
mais um cenário de conformismo, onde a mulher aceita as funções que lhe
são atribuídas, sendo mera expectadora de sua própria existência, mas busca
incessantemente o reconhecimento aos seus direitos e assim a garanti-los.
Em 1981 entra em vigor a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, esta Convenção da qual o Brasil é
signatário possui duas frentes propostas: promover os direitos da mulher na
busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a
mulher nos Estados-parte. Pimentel (2006) destaca que “a Convenção vai além
das garantias de igualdade e idêntica proteção, viabilizada por instrumentos
legais vigentes, estipulando medidas para o alcance da igualdade entre homens
e mulheres, independentemente de seu estado civil, em todos os aspectos da
vida política, econômica, social e cultural”.
Piovesan (2005, p. 101-102) atribui à democracia e a globalização a
obrigatoriedade da garantia da proteção dos Direitos Humanos, dessa forma destaca:
12
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[...] o processo de democratização possibilitou
a reinserção do Brasil na arena internacional de
proteção dos direitos humanos. Na experiência
brasileira, faz-se clara a relação entre o processo
de democratização e a reinserção do Estado
Brasileiro no cenário internacional de proteção
dos direitos humanos. Percebe-se a dinâmica e a
dialética da relação entre Democracia e Direitos
Humanos, tendo em vista que, se o processo de
democratização permitiu a ratificação de relevantes
tratados internacionais de direitos humanos, por
sua vez, esta ratificação permitiu o fortalecimento
do processo democrático, através da ampliação e
do reforço do universo de direitos fundamentais
por ele assegurado. Se a busca democrática não se
atém apenas ao modo pelo qual o poder político é
exercido, mas envolve fundamentalmente a forma
pela qual direitos humanos são implementados,
é manifesta a contribuição da sistemática
internacional de proteção dos direitos humanos
para o aperfeiçoamento do sistema de tutela destes
direitos no Brasil. (PIOVESAN, 2005, p. 101-102).
A democracia e a os direitos humanos assegurados por convenções
e tratados internacionais contribui para validar no cotidiano a proteção à
participação de forma igualitária da mulher na sociedade, porém os dispositivos
legais são suficientes para combater as desigualdades apresentadas a milênios?
2. O DIREITO GERAL DE IGUALDADE
2.1 DIREITO GERAL E CONSTITUCIONAL DE IGUALDADE
O Direito Constitucional moderno, depois da revolução Francesa, tem
deixado de lado o princípio da igualdade formal para dar lugar a material, isto
na busca de cessar as desigualdades e a discriminação.
Quanto à garantia aos direitos fundamentais Bobbio (2004) destaca
que mesmo os direitos naturais do homem, há que se salientar que estes foram
positivados gradativamente e também não foram dados em conjunto a homens e
mulheres de uma só vez. Assim foram conquistados e efetivamente positivados
à medida da evolução da sociedade.
13
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O princípio geral de liberdade, garantido pelo art. 3°, §1° da Constituição
alemã, que expressa “Todos são iguais perante a lei.” Conteúdo compreendido,
inicialmente como “um dever de igualdade na aplicação do direito” (p.393).
Todavia, destaca Alexy (2012, p. 393), tal interpretação não pode ser realizada
de modo tão restrito, vez que, sua interpretação não restringe-se apenas
ao dever de igualdade na aplicação, mas estende-se ao dever de igualdade
também na criação do direito, em respeito aos direitos fundamentais expressos
na constituição alemã, entendimento este assumido, inclusive, pelo Tribunal
Constitucional Federal.
O mesmo autor conceitua igualdade substancial como definível com o
auxílio do conceito de arbitrariedade do tratamento desigual. A fórmula ideal
que expressa a concepção necessariamente fraca do enunciado da igualdade
seria, portanto, que: “Tratamentos arbitrariamente desiguais são proibidos.”
(p. 407). Se uma diferenciação de tratamento feito pela lei, onde não se possa
encontrar um fundamento qualificado, tal diferenciação é arbitrária, e por
isso, destaca a necessidade “de haver uma razão suficiente que justifique uma
diferenciação, e também que a qualificação dessa razão como suficiente é um
problema de valoração.” (p. 408)
Para que possamos tratar algumas pessoas com equidade há necessidade
de trata-las de maneira diversa (igualdade material).
No que concerne aos direitos da mulher Lopes (2005) relata que
mesmo com os avanços sociais e jurídicos dos últimos tempos, as conquistas
femininas ainda são desvalorizadas. Segundo a autora, para que uma conduta
feminina seja defendida juridicamente, esta necessita compreender não apenas
o conteúdo literal contida na norma, mas suas entrelinhas, afim justamente
de justificar uma eventual aquisição de direitos conquistados por meio de
movimentos feministas. Nesse sentido, a autora defende que a ciência jurídica
deve manter-se em seu objetivo de aproximar-se da verdade, pois apenas dessa
maneira reunirá condições suficientes de manter a liberdade potencial criativa
do ser humano em prol da dignidade.
2.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O Princípio da dignidade da pessoa humana foi coroado na Carta
Universal dos Direitos Humanos, bem como na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, tornando assim o centro convergente do
ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, combinado ao valor social
do trabalho, valores morais e direitos fundamentais.
A Carta Universal dos Direitos Humanos de 1948, expressa em seu 1º
artigo o direito à liberdade e dignidade. “Todas os seres humanos nascem livres
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e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”
Para Sarlet (2002) a dignidade da pessoa humana é inerente ao ser, uma
característica intrínseca, independente de quaisquer outras particularidades. Sem
quaisquer distinção se homem ou mulher, sendo pois função social da empresa
zelar pelo tratamento igualitário entre os seres. O ser humano é dotado de direitos
e estes devem ser respeitados tanto pelo Estado quanto pelos outros semelhantes.
Segundo Alexandrino (2010) na ciência jurídica a dignidade da pessoa
humana é cercada por plurisignificados dessa forma o direito promove uma espécie
de analogia conceitual, baseando-se em dados históricos e filosóficos da ideia. A
constitucionalização do direito traz a tona uma segunda dificuldade para a definição
do conceito de dignidade da pessoa humana, sob este prisma considera difícil,
colocar sob uma mesma realidade a sobreposição do valor, do princípio e da norma.
Oliveira (2014) destaca quanto à trajetória das mulheres no tocante à sua
participação nas mais variadas atividades, que “as mesmas não foram suficientes
para garantir uma liberdade e igualdade plenas, pois a liberdade mesmo quando
civil era quase inexistente e, a igualdade formal não foi suficiente para evitar as
desigualdades [...].”
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é expressa ao
determinar, em seu art. 5º, que todos são iguais perante a lei, sendo homens e mulheres
iguais em direitos e obrigações, sendo vedada qualquer forma de discriminação.
Ademais, o art. 7º, inciso XXX, deste mesmo diploma legal, “proíbe diferença de
exercício de funções, de critérios de admissão e de salários, por motivo de sexo.”
A dignidade da pessoa humana está intimamente ligada às diversas
vertentes do Direito e também das demais relações humanas como um todo,
quanto às relações trabalhistas Delgado (2006) destaca:
[...] no desempenho das relações sociais, em que se
destacam as trabalhistas, deve ser vedada a violação
da dignidade, o que significa que o ser humano
jamais poderá ser utilizado como objeto ou meio para
a realização do querer alheio”. (p. 206)
3. A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO E CARGOS
DE ALTA GESTÃO
3.1 DISCRIMINAÇÃO
Ainda que conquistas foram alcançadas, a discriminação cerca a vida
laboral da mulher, sob este prisma pode-se conceituar discriminação como uma
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agressão aos direitos da pessoa humana, tanto na sua dignidade, liberdade e sua
personalidade. Para Delgado (2004), discriminação é a conduta pela qual se nega à
pessoa, em face de um critério injustamente desqualificante, tratamento compatível
com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela vivenciada.
Uma atitude discriminatória resulta na destruição ou comprometimento
dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando um indivíduo no seu
contexto social, cultural, político ou econômico.
Rios (2008) conceitua constitucionalmente discriminação da seguinte
maneira:
[...] qualquer distinção, exclusão, restrição ou
preferência que tenha o propósito ou o efeito de
anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou
exercício em pé de igualdade de direitos humanos
e liberdades fundamentais nos campos econômico,
social, cultural ou em qualquer campo da vida
pública (RIOS, 2008, p. 20).
Novais (2005) destaca que a discriminação não se configura como ato
isolado, ao contrário, consiste em uma trama fortemente articulada de diversos
fatores e de várias naturezas e bastantes resistentes a mudanças. Aponta ainda
que a conceituação do tema abarca significado e conotação pejorativa tanto
na linguagem usual como na acepção jurídica, porém nem sempre há que se
utilizar o termo negativamente, mas podendo ser uma variação da palavra com
sentido simplesmente de parcialidade ou favoritismo.
Pereira (1999) conceitua a discriminação positiva ou ações afirmativas
como uma medida legislativa para superar a desigualdade entre homens e
mulheres, estas visam reconhecer as diferenças, não somente as biológicas, mas
principalmente as de ordem sócio cultural, evitando sobretudo a dupla jornada,
assim objetivam harmonizar e equilibrar as diferenças entre os gêneros.
Eleutério (2015) aponta que o Direito não é suficiente para combater as
condutas discriminatórias ocorridas numa sociedade, ainda mais se analisado
sob o prisma da democracia em que vivemos, sendo a discriminação não um
fator de cunho jurídico somente, mas inserido nas práticas empresariais, de
âmbito social, institucional e coletivo.
Gosdal (2014) analisa a discriminação conceituando igualdade por
duas vias: a igualdade real e a formal, dessa maneira aponta a igualdade formal
como sendo a lei positivada através do Artigo 5º na Constituição de República
Federativa do Brasil e a real como sendo a busca pela igualdade de fato, levando
em consideração as diferenças e particulares de cada indivíduo.
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No Brasil uma grande conquista veio através do Constituição Federal
de 1988, com a garantia de direitos fundamentais, especialmente no tocante à
dignidade da pessoa humana, Freire (2010) anota que a Constituição Federal de
1988 foi a expansão legal da cidadania feminina, porém grande é o vão entre a
efetivação no cotidiano e a fixação das normas. Sendo necessário a implementação
de mecanismos e políticas públicas voltadas a igualdade entre homens e mulheres.
3.2 DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA
Mesmo com avanços significativos no tocante a evolução das condições
de igualdade de mulher, ainda há que se salientar que a globalização e o
capitalismo por muitas vezes sufoca os direitos conquistados e consolidados
formalmente. Conforme destaca Saffioti (2013):
[...] A realização desta lei do modo capitalista de
produção encontra na inferiorização da mulher
um elemento coadjutor de alta relevância. Quer
através da marginalização da mulher das funções
produtivas, quer por meio do emprego de sua força de
trabalho [...]. O caráter submisso que há milênios as
sociedades vinham moldando nas mulheres facilitava
enormemente a elevação do montante de seu trabalho
excedente (SAFFIOTI, 2013, p. 72).
Soares (2000) faz uma análise através de dados coletados pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada onde aponta que a forma mais prática de se
conferir o grau de discriminação em uma determinada sociedade é através do
mercado de trabalho, orientado pelas diferenças nas qualificações, pela inserção
no mercado de trabalho diferente e pela diferença salarial. Nesse estudo o autor
aponta as diferenças salariais onde homens brancos estão no topo desse gráfico,
sendo assim considerado grupo padrão, e homens negros, mulheres brancas e
mulheres negras possuem rendimento/hora bem abaixado do grupo padrão.
Dessarte, a discriminação não é uma prática exclusiva de um
determinado grupo ou de uma determinada espécie, mas está presente no
mundo inteiro e das mais diversas formas, sendo portanto na atuação junto ao
mercado de trabalho a forma como esta discriminação toma contornos visíveis,
mensuráveis e questionáveis.
A discriminação entre gêneros se faz tão presente que a Constituição
Cidadã insistiu em apontar dentre os artigos referentes aos direitos e garantias
individuais, inclusos no rol de cláusula pétreas que homens e mulheres são
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iguais. Dias (2015) aponta as desigualdades como de prática e conhecimento
popular, não sendo uma positivação de normas capaz de dar o devido equilíbrio
entre homens e mulheres.
O mesmo Direito que proíbe as atitudes discriminatórias, incentiva
veladamente a discriminação entre gêneros, pois para que uma ação judicial
seja relevante é necessário demonstração de indícios dos fatos alegados e
as condutas discriminatórias normalmente não deixam vestígios, pois esta
se manifesta de forma veladas, sem deixar registros da violação dos direitos
fundamentais. (LOPES, 2006).
Segundo Pereira (1999) é gritante a discriminação das mulheres no
tocante ao reconhecimento de igualdade entre gêneros. Em vários encontros
realizados sobre a discussão acerca do tema e suas vertentes como a violação de
seus direitos e as desigualdades de gêneros, mulheres de todo o mundo debatem
sobre a ascensão profissional, salários inferiores com o exercício da mesma
função, dificuldades de acesso aos cargos de direção, mudanças legislativas
para reduzir as injustiças, dentre outras, porém mesmo nos países com avanços
legislativos de proteção à mulher, falta a implementação institucional aparelhado
pelo Estado, o que torna frágil a força normativa das leis.
3.3 A DISCRIMINAÇÃO DA MULHER NO MERCADO FRENTE AOS CARGOS DE
ALTA GESTÃO
Dias (2015, p. 1/2) aponta que a duras penas as mulheres conseguiram
galgar algumas atividades ora destinada exclusivamente ao domínio masculino,
porém postos de chefia ainda não tem representatividade da presença feminina.
Ainda sob este prisma Dias (2015, p. 1/2) afirma que as conquistas femininas
não são privilégios e sim direitos, mais que merecidos pela relevância de seu
papel na sociedade moderna.
A mesma autora atribui à visibilidade da presença feminina em
determinadas tarefas como sendo mais um escondedouro da ínfima participação
da mulher nos órgãos de cúpula de poder.
A experiência vivida à frente do Instituto Ethos por Benjamim S.
Gonçalves e por Hélio Gastaldi a frente do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), motivou-os a desenvolver um estudo em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Fundo de
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (Unifem), com o objetivo
levantar as principais dificuldades que certos grupos sociais, como mulheres,
negros e deficientes físicos enfrentam para desenvolver suas carreiras em
grandes corporações e até mesmo para ingressar no mercado de trabalho.
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Essa pesquisa é intitulada como Perfil Social, Racial e de Gênero das
500 Maiores Empresas do Brasil e Suas ações Afirmativas, realizada desde
2001, com periodicidade de dois anos, busca informações sobre presidências,
diretorias e níveis hierárquicos e aborda ainda ações empreendidas pelas
empresas pesquisadas em favor da diversidade e equidade.
O estudo conseguiu abranger todas as regiões do país e quanto à
área de atuação das empresas estas são 56% Indústria, 23% Serviços, 7,5%
Comércio, 7,5% Alimentos e Produção Agrícola e representando 6% o Setor
de Finanças. Quanto ao faturamento, o estudo concentrou suas pesquisas
somente em empresas com faturamento anual acima R$ 500.000.000,00, sendo
que a maioria das empresas pesquisas estão na faixa de faturamento de R$
1.000.000.000,00 e R$ 3.000.000.000,00. Quanto ao número de funcionários
dentre as empresas pesquisadas o maior índice é de empresas que possuem
de 1.000 a 3.000 funcionários, seguido por empresas com mais de 5.000
funcionários com percentuais próximos a 30%.
Este estudo se faz útil nessa análise por demostrar numericamente a
desigualdade de gênero nas grandes corporações, aponta a participação das
mulheres em 35% do quadro funcional e quando fala-se em alta gestão esse
número cai para 11,5% de participação, ainda sob a análise de Benjamim S.
Gonçalves e Hélio Gastaldi ainda mais evidente a desigualdade entre gêneros,
se considerarmos que a população brasileira é composta 51% de mulheres e
estas ainda ocupam 42% da população ocupada.
Quanto à satisfação dos presidentes das corporações em relação à
ocupação da mulher nos cargos de comando os mesmos consideraram adequadas
a sua participação e ainda afirmam que as referidas empresas possuem ações de
incentivo à ascensão da mulher nos cargos mais elevados das empresas. Como
conclui Gonçalves e Gastaldi (2008):
O quadro sobre a percepção dos presidentes das
empresas que responderam chega a ser perturbador.
É de se perguntar que tipo de motivação poderia haver
para promover mudanças na situação revelada pela
pesquisa, uma vez que as pessoas que têm mais poder
e autoridade para mudá-la parecem estar satisfeitas
com as condições atuais. (p. 25).
Gonçalves e Gastaldi (2008) concluem esse estudo satisfeitos por
conseguirem mensurar a desigualdade apresentada na sociedade hodiernamente
e ainda convictos de que há a necessidade de implantação de ações afirmativas
que busquem a redução das desigualdades sociais e a valorização do indivíduo
com respeito à diversidade e a busca pela equidade.
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Kanan (2010) ressalta que a conduta humana é única, independe de
homem ou mulher, assim o que há de ser considerado em relação ao exercício
de poder são as características comportamentais do indivíduo.
Nogueira (2006) destaca que mesmo com as inúmeras conquistas em
relação à igualdade gêneros, quando se trata de cargos de alta gestão a mulher
se apresenta em situação de inferioridade em relação ao homem.
Continua a ser raro encontrar mulheres em altos
cargos associados ao poder político ou ao mundo
econômico. Aceder a postos de alto nível é muito
mais fácil para os homens do que para as mulheres,
mesmo quando eles estão menos bem preparados
do que elas. O fosso entre a proporção de mulheres
com treino e formação profissional adequados e
aquelas que atingem posições de proeminência nas
organizações é elevado. Todos os dados indicam que
o número de mulheres decresce progressivamente
conforme se ascende aos mais altos níveis da
hierarquia. E, mesmo quando as mulheres chegam a
ocupar postos de liderança é frequente que seja em
setores de atividade econômica tradicionalmente
femininos. (NOGUEIRA, 2006, p. 3-13).
Em relação à ocupação da mulher frente aos cargos de alta gestão, podese dizer que atualmente as mulheres estão cada vez mais em evidencia no que
se refere à gestão organizacional. Embora, a relação entre homens e mulheres
que trabalham em um mesmo ambiente, ainda caminhem a passos lentos no que
tange a igualdade dentro de uma organização, caracterizando assim uma afronta
ao direito humano ora conquistado.
CONCLUSÃO
Silva, De Carvalho e Séllos-Knoerr (2015) destacam que hodiernamente
um dos grandes desafios, é cumprir e propagar os valores e princípios intrínsecos na
Constituição Cidadã, buscando minimizar a discriminação e violação aos direitos
individuais, para que sejam respeitados e cumpridos os direitos constitucionais
em relação a mulher não somente pelo Estado, mas por toda a sociedade.
Para Pereira (2008) o primeiro passo para se estabeleça a igualdade
entre homens e mulheres, é o reconhecimento das desigualdades, apontando as
diferenças genéricas, levando à mulher a situação de inclusão e não de exclusão,
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sendo assim sujeito do direito e não mais assujeitado ao masculino, só assim
será possível um ordenamento jurídico mais próximo do ideal de justiça.
Não é por falta de normas que a discriminação persiste, pois desde
o século passado várias instruções acerca do combate à discriminação são
positivados e atualizados, porém ainda é grande o vão entre a fixação das normas
e a realidade dos fatos, não é a falta de instrumentos normativos que corrobora
para que as desigualdades gerais persistam, mas a ausência de vontade do poder
público em torná-las de fato instrumentos de proteção. (MELLO, 2004)
Para Nogueira (2006) analises e interpretações acerca das mulheres
em posição de comando, se não acompanhadas de reconstrução, resistência e
partilha de experiências por parte das mulheres, apenas aumenta no “clube”,
mas não altera a ordem estabelecida, por isso, não possibilita uma transformação
social. A autora ainda complementa que “são necessárias ações paralelas,
de aumento do número de mulheres em postos de liderança, mas também o
desenvolvimento de discursos alternativos sobre homens e mulheres”.
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Resumo: O presente trabalho busca investigar a possibilidade de fundamentar
os direitos humanos no princípio da autonomia, a partir da teoria do discurso.
Para tanto, utiliza-se o argumento de autonomia presente em Robert Alexy,
segundo o qual os direitos humanos podem ser indiretamente fundados na
teoria do discurso. Pretende-se analisar a relação entre o conceito de autonomia
defendido por Alexy e aquele encontrado em Kant, objetivando demonstrar seus
pontos comuns e divergentes. Metodologicamente, a pesquisa qualitativa valeuse de fontes doutrinárias sobre o tema, promovendo a análise compreensiva da
concepção de autonomia presente nas teorias de Kant e Alexy. Pela inclusão
da moral na análise, evidencia-se que, a partir de ambos os autores, é possível
tratar a fundamentação dos direitos humanos como um caso especial de
fundamentação das normas prático-morais, em que as noções de dignidade e
autonomia são complementares.
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Autonomia; Dignidade.
Abstract: This paper aims to investigate the hypothesis of a human rights
foundation based on the principle of self-determination, considering the discourse
theory. Therefore, it is used the argument of self-determination defended by
Robert Alexy, according to which human rights can be indirectly founded on
the discourse theory. We seek to establish a relationship between the concept of
self-determination advocated by Alexy and the one defended by Kant, aiming to
demonstrate their common and divergent points. The methodology consists of
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a qualitative research based on doctrinal sources, promoting a comprehensive
analysis of the self-determination conception in Alexy’s and Kant’s theories.
Including the moral in the analysis, it is highlighted that, based on both authors,
it is possible to treat the foundation of human rights as a special case of the
practical-moral norms foundation, in which the notions of dignity and selfdetermination are complementary.
Keywords: Human Rights; Self-determination; Dignity.
INTRODUÇÃO
Segundo o jusfilósofo alemão Robert Alexy (2014), a fundamentação
dos direitos humanos enquanto direitos morais deve ter como ponto de partida
uma das teses centrais da teoria do discurso: pressupostos de liberdade e
igualdade dos envolvidos no discurso. Assim, Alexy (2006, p. 18) considera
que o problema da fundamentação dos direitos humanos é, na verdade, um caso
especial dentro do problema geral da fundamentação das normas morais.
Em sua obra, o autor cita oito modelos de fundamentação dos direitos
humanos (ALEXY, 2006, p. 19): modelo religioso, intuitivo, consensual,
sócio-biológico, instrumental, cultural, existencial e teórico-discursivo (ou
explicativo). O último modelo é o adotado por Alexy e, portanto, o que será
utilizado neste artigo para justificar a hipótese proposta.
O modelo teórico-discursivo utilizado por Alexy consiste em uma
abordagem explicativa capaz de fundamentar os direitos humanos ao tornar
explícito o que está necessariamente implícito na prática humana discursiva
(ALEXY, 2006, p. 21).
Todavia, Alexy (2010, p. 115) reconhece que do reconhecimento
pragmático-linguístico dos envolvidos no discurso não se segue, necessariamente,
o reconhecimento moral ou jurídico. Portanto, são necessárias outras premissas
para que seja realizada a transição do discurso para a ação: o argumento da
autonomia, o argumento do consenso e o argumento da democracia.
No presente trabalho, analisa-se unicamente o argumento da
autonomia, segundo o qual a prática discursiva pressupõe o respeito à
autonomia dos participantes. Entende-se que, tanto na esfera do discurso
quanto na da ação, as pessoas devem determinar seu comportamento através
da adoção livre de princípios que elas julguem válidos segundo sua própria
reflexão (ALEXY, 1995, p. 105).
Nesse ponto, é possível identificar a contribuição da concepção kantiana
de autonomia individual. Segundo Immanuel Kant, as únicas regras morais
aceitáveis são aquelas que todos podem (e devem) adotar. Isto fica claro a partir
do imperativo categórico, que constitui a lei fundamental da razão pura prática:
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“age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo
tempo como princípio de uma legislação universal” (KANT, 1997, p. 42).
Com base neste panorama fundado em Alexy e Kant, pergunta-se: é
possível fundamentar os direitos humanos com base no princípio kantiano da
autonomia presente na teoria do discurso?
Em resposta, defende-se que a correta e consistente fundamentação dos
direitos humanos demanda a prévia fundamentação das regras do discurso prático
(ALEXY, 2010, p. 102). Segundo o autor, uma norma é correta e, portanto,
válida, quando resulta do discurso prático racional. Por sua vez, o procedimento
discursivo é essencialmente argumentativo, logo, um discurso prático somente
será racional quando forem cumpridas as condições da argumentação, as quais
expressam as ideias de universalidade e autonomia. Ou seja, uma norma só
encontrará aprovação universal em um discurso, quando as consequências de
seu cumprimento geral para a satisfação dos interesses de cada um possam ser
aceitas por todos (ALEXY, 2010, p. 104).
Como assevera Alexy (2010, p. 104), esta condição para a aprovação
universal da norma corresponde ao princípio do poder formador de leis defendido
por Kant: somente a vontade popular universalmente unida – contanto que cada
um decida sobre todos e todos sobre cada um o mesmo – pode ser fonte de leis.
Partindo de fontes bibliográficas, a metodologia aqui utilizada consiste
em uma análise descritiva e compreensiva do modelo teórico-discursivo
de Alexy, entrelaçando-o com o princípio da autonomia presente em Kant,
objetivando evidenciar a possibilidade de uma fundamentação dos direitos
humanos com base na ideia de autonomia presente nas regras do discurso.
1. DIREITOS HUMANOS: MODELOS DE FUNDAMENTAÇÃO
Segundo Kant, um sistema moral válido deve possuir fundamentos
capazes de sustentar critérios universais para o agir humano. A ordem da
natureza, a tradição e a vontade divina levam à relativização dos critérios
morais e a um debate infinito, impedindo a elaboração de leis morais universais.
O dogmatismo nega o caráter crítico do conhecimento, tornando os indivíduos
seres incapazes de refletir sobre as regras que obedecem. Já o ceticismo e o
relativismo não estabelecem um critério claro e objetivo que sirva de parâmetro
para o agir (CADENA, 2010, p.240).
Partindo desta mesma ideia de universalidade enquanto característica
presente nos fundamentos da validade moral dos direitos humanos, Alexy
considera oito modelos de fundamentação diferentes (ALEXY, 2014, p.112119). O primeiro deles consiste em um modelo religioso segundo o qual as
razões em que se fundam os direitos humanos seriam relacionadas à criação
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do homem à imagem de Deus, de modo que os seres humanos seriam dotados
de valor e dignidade por esta razão. O problema desta abordagem é que ela
depende da crença religiosa, o que a torna uma fundamentação falha, como
também observou Kant, a partir do momento em que não é obrigatoriamente
compartilhada por todos que se envolvem no discurso racional.
Uma segunda abordagem seria a sociobiológica: aqui, a moral seria
uma forma de altruísmo. Ao observar que certos padrões de comportamento
altruísta são melhores para a sobrevivência do seu patrimônio genético, os
indivíduos tenderiam ao respeito e à ajuda mútua. Todavia, este modelo de
comportamento é incompatível com o caráter universal dos direitos humanos
a partir do momento em que a cooperação dentro do grupo vem geralmente
acompanhada de uma hostilidade em relação a outsiders.
A terceira abordagem diz respeito ao modelo intuitivo: a justificação
dos direitos humanos se daria por sua própria autoevidência. Todavia, este
modelo é problemático porque nem sempre esta evidência ou intuição é
compartilhada, de modo que nasce a necessidade de argumentos que justifiquem
a sua racionalidade.
O quarto modelo é o consensual: aqui, os direitos humanos são
justificados quando alcançam o consenso de todos. Todavia, esta “intuição
coletiva” não é comumente observada no mundo fático, de modo que é preciso
desenvolver argumentos que justifiquem as convicções concorrentes.
Ou seja, nota-se a ausência, no terceiro e quarto modelos, de uma
das principais características da natureza humana: a racionalidade forte, ativa
e propositiva. Segundo Kant, a essência humana dotaria os indivíduos desta
capacidade de conhecer o universal e, de forma autônoma, agir neste sentido
(CADENA, 2010, p.125).
O quinto modelo consiste em uma fundamentação instrumental: a
aceitação dos direitos humanos seria indispensável para a maximização do
bem-estar individual. O problema deste modelo consiste na possibilidade de
que um indivíduo maximize benefícios próprios através da violação de direitos
humanos de outros.
Já o sexto modelo, chamado “cultural”, corresponde à convicção de que
os direitos humanos são uma conquista histórica da humanidade. Alexy levanta
uma objeção a este modelo, fundada no fato de que os direitos humanos não
são resultado do processo histórico de todas as culturas. Logo, o fato de terem
sido elaborados por uma ou outra cultura não os torna universalmente válidos.
Por fim, chegamos à abordagem teórico-discursiva (ou explicativa), que
será utilizada por Alexy para fundamentar os direitos humanos. É a partir deste
modelo que estabeleceremos as comparações com o conceito de autonomia
presente em Kant.
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2. DE KANT A ALEXY: AUTONOMIA COMO FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS
Robert Alexy destaca que os direitos humanos possuem como uma
de suas características definidoras o caráter moral, de tal forma que um direito
somente terá validade moral se puder ser justificado em relação a todo aquele
que admite uma fundamentação racional. Partindo desta característica, Alexy
considera a abordagem teórico-discursiva (ou explicativa) como o modelo capaz
de fundamentar, moralmente, os direitos humanos (ALEXY, 2014, p. 112-119).
Segundo Alexy (2014, p. 117), tal fundamentação inicia-se com
uma análise da prática discursiva, a qual pressupõe regras necessárias que
expressam as ideias de liberdade e igualdade dos participantes do discurso. A
prática discursiva consiste, segundo o autor, na prática de afirmar, questionar
e apresentar razões. Todavia, ainda que se admita verdadeira a tese de que, no
discurso, a liberdade e a igualdade dos participantes constituem um pressuposto
inevitável para a argumentação, isto não é suficiente para fundamentar os direitos
humanos. Como destaca o autor, “o fato de ser necessário tratar os outros no
discurso como igualmente legitimados não implica que seja necessário também
reconhecê-los como livres e iguais no campo da ação.” (ALEXY, 2014, p. 118).
Desta forma, para que seja possível alcançar o âmbito da ação, são
necessárias premissas adicionais, como aquela que conecta a participação
genuína no discurso com o conceito de autonomia. Consideramos autônomo
o indivíduo que age segundo regras e princípios os quais, após reflexão, ele
julga como corretos. E este indivíduo participa genuinamente do discurso moral
quando deseja solucionar conflitos sociais por meio de consensos criados e
controlados discursivamente. Assim, a conexão entre a capacidade discursiva e
o interesse de agir em direção ao consenso por meio dessa capacidade implica
o reconhecimento do interlocutor como autônomo (ALEXY, 2014, p. 118).
Aqui há, portanto, uma conexão entre a capacidade discursiva e o
interesse de agir mencionados por Alexy e a razão prática de Kant, que consiste
na capacidade de determinar a vontade no sentido da ação moral. Se, como
assevera Kant (1997, p.45), a autonomia da vontade é o único princípio de
todas as leis morais e dos deveres a elas relacionados, e se considerar-se, como
Alexy, que a fundamentação dos direitos humanos é um caso especial dentro da
fundamentação das normas morais, somente na autonomia é possível encontrar
uma fundamentação racional que justifique a existência dos direitos humanos.
A fundamentação explicativa dos direitos humanos consiste na ideia
de fundamentar algo por meio da expressão daquilo que está necessariamente
contido em juízos e ações humanas. Considerando que a prática discursiva
seria inerente aos indivíduos e que, ao se engajar seriamente em um discurso,
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um participante pressupõe a autonomia do outro, Alexy estabelece a conexão
entre a autonomia discursiva e a fundamentação dos direitos humanos. Para o
autor, aquele que reconhece o outro como ser autônomo, o reconhece como
pessoa. Logo, o participante atribui dignidade ao outro indivíduo. Finalmente,
ao atribuir dignidade, o participante reconhece a existência de direitos humanos
(ALEXY, 2014, p. 117-118).
No mesmo sentido, Kant (1986, p.77) afirma que o homem, como
fim em si mesmo, não possui preço (ou valor relativo), mas um valor íntimo,
acima de qualquer preço, ou seja, possui dignidade. Em contraponto, as
inclinações e necessidades humanas, das quais todo ser racional pretende verse livre1, possuem um preço de afeição ou de sentimento. Para o filósofo de
Königsberg, a moralidade é a única condição capaz de tornar um ser racional
um fim em si mesmo, uma vez que só através dela é possível atuar como
legislador no reino dos fins2. Logo, a moralidade e a humanidade, enquanto
dotada de moralidade, são as únicas coisas dotadas de dignidade (KANT,
1986, p. 78). Nas palavras do filósofo:
Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez
dela qualquer outra como equivalente; mas quando
uma coisa está acima de todo o preço, e portanto não
permite equivalente, então tem ela dignidade (KANT,
1986, p.77).
Desta forma, garantir a autonomia dos participantes é indispensável para
a realização de um discurso moral válido. Ademais, os participantes devem estar
interessados na formação de um consenso fundado na busca pela correção moral
e em nada mais (ALEXY, 1995, p. 106). Nesse ponto, também identificamos a
intersecção entre Kant e Alexy, pois o último chama de pretensão de correção o
que aquele denomina boa vontade (CADENA, 2010, p. 242).
Para Alexy, a pretensão de correção está ligada à autonomia dos
participantes. Se os indivíduos pretendem construir um consenso a partir de
“Ora é impossível pensar uma razão que com a sua própria consciência recebesse de
qualquer outra parte uma direção a respeito dos seus juízos, pois que então o sujeito atribuiria a
determinação da faculdade de julgar, não à sua razão, mas a um impulso. Ela tem de considerar-se
a si mesma como autora dos seus princípios, independentemente de influências estranhas [...]”
(KANT, 1986, p.95-96).
2
Kant denomina de reino “a ligação sistemática de vários seres racionais por meio de leis comuns”.
E, uma vez que tais leis determinam os fins segundo a sua validade universal, se desconsiderarmos
as diferenças pessoais entre os seres racionais, bem como o conteúdo dos seus fins individuais,
podemos conceber um conjunto dos fins – o qual inclui tanto os seres racionais como fins em si
quanto os fins próprios que cada um pode propor a si mesmo (KANT, 1986, p.75).
1
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princípios livremente reconhecidos e através de argumentos racionais, devem
necessariamente pressupor a autonomia um do outro (ALEXY, 1995, p. 110).
Analogamente, ao falar da boa vontade, Kant afirma que ela estará fundada na
ação por puro dever, sem ter em vista nenhum resultado. Assim, a ação (moral)
é praticada unicamente por ser um dever, sendo praticada exclusivamente por
respeito à lei moral (CADENA, 2010, p. 242).
E o que permite o desenvolvimento desta boa vontade, da qual depende
a construção do consenso social, é justamente a racionalidade humana. Nas
palavras de Kant:
A razão nos foi dada como faculdade prática, isto é, 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
(KANT, 1986, p.25).
Todavia, quando se fala em uma lei universal à qual estaria subordinada
a ação humana, tanto Alexy quanto Kant entendem ser esta uma lei racional e
puramente formal, ou seja, despida de conteúdo. Neste ponto, chega-se à noção
de imperativo, encontrada em Kant. Os imperativos são princípios práticos
válidos para todo ser racional. Ou seja, se a vontade for unicamente determinada
pela razão, a ação humana ocorrerá necessariamente conforme tais princípios
(CADENA, 2010, p. 243). É neste sentido que Kant esclarece que
(...) com respeito à minha vontade (que pertence
totalmente ao mundo inteligível), imediatamente
legislador e devendo também ser pensado como tal,
resulta daqui que, posto por outro lado me conheça
como ser pertencente ao mundo sensível, terei,
como inteligência, de reconhecer-me submetido à
lei do mundo inteligível, isto é, à razão, que na ideia
de liberdade contém a lei desse mundo, e portanto
à autonomia da vontade; por conseguinte terei
de considerar as leis do mundo inteligível como
imperativos para mim e as ações conformes a este
princípio como deveres (KANT, 1986, p.104).
Kant diferencia os imperativos em hipotéticos ou categóricos.
Enquanto os hipotéticos determinam a vontade visando determinado fim
(de eleição conjuntural), os categóricos são necessários, quer dizer, válidos
independentemente das circunstâncias ou do resultado. Os imperativos
categóricos são leis morais que valem incondicionalmente, caracterizando
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deveres (CADENA, 2010, p. 244). Assim, ao formular um imperativo categórico,
uma lei moral exclusivamente formal, Kant exclui todo desejo e necessidade
natural, defendendo que a forma de uma lei universal só pode ser alcançada por
meio da razão pura, e não através dos sentidos (CADENA, 2010, p. 245).
Esta defesa da (boa) vontade baseada na razão em detrimento dos
sentidos baseia-se na concepção de que “o homem, e, duma maneira geral, todo
o ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso
arbitrário desta ou daquela vontade” (KANT, 1986, p. 68).
O imperativo categórico constitui a lei fundamental da razão pura prática:
“age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo
tempo como princípio de uma legislação universal” (KANT, 1997, p. 42).
A boa vontade deve sempre tomar o imperativo categórico como
critério, de modo que está, portanto, condicionada à autonomia em relação a
qualquer inclinação, paixão ou resultado (CADENA, 2010, p. 245).
Aqui temos o valor absoluto do homem, ou seja, a sua dignidade, como
a base do imperativo categórico regido pela boa vontade e, portanto, pela razão.
Por ser um fim em si mesmo, o indivíduo pode, através de sua vontade autônoma,
estabelecer esta lei prática universal. Assim como em Alexy, o reconhecimento da
autonomia leva à dignidade do homem, em Kant, a autonomia da vontade torna
o homem um ser livre e, portanto, despido das valorações relativas atribuídas às
coisas, o que por sua vez, confirma sua dignidade, que significa estar para além
de qualquer precificação. Esta ideia é corroborada no seguinte trecho:
Admitindo porém que haja alguma coisa cuja
existência em si mesma tenha um valor absoluto e
que, como fim em si mesmo, possa ser a base de leis
determinadas, nessa coisa e só nela é que estará a base
de um possível imperativo categórico, quer dizer de
uma lei prática (KANT, 1986, p.67).
Alexy entende que este princípio da autonomia corresponde a um
direito geral à autonomia, do qual deriva todo um catálogo de direitos humanos
e fundamentais. Desta forma, um determinado direito concreto nada mais é que
um caso especial do direito à autonomia (ALEXY, 1995, p. 115).
No entanto, uma ressalva deve ser feita no que diz respeito ao argumento
de utilidade levantado por Alexy. Embora Alexy tenha definido o interlocutor
genuíno como aquele que toma parte no discurso com um interesse unicamente
voltado para a correção moral (ALEXY, 1995, p. 110) – o que identificamos
com a boa vontade presente em Kant – o autor admite uma possibilidade que não
se encontra em conformidade com o imperativo categórico kantiano fundado na
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autonomia: a possibilidade de que o indivíduo participe do discurso sem possuir
interesse real na correção moral ou na autonomia dos demais participantes.
Segundo Alexy, ainda que o indivíduo não reconheça a autonomia dos
demais e, portanto, não confira validade subjetiva ao princípio da autonomia, é
possível verificar a validade objetiva ou institucional das regras do discurso com
base em um interesse utilitário de maximização do bem-estar individual. Nesse
sentido, o autor defende que aquele que deseja legitimar sua posição deve, pelo
menos, atuar como se aceitasse internamente as regras do discurso. Assim, se o
indivíduo deseja alcançar legitimidade através do discurso, deve ao menos agir
como se aceitasse a autonomia de seu interlocutor, deve simular uma participação
genuína no debate. Isto porque, no intuito de maximizar seu bem-estar, o indivíduo
nota que é mais vantajoso tentar alcançar este fim por meio da persuasão, ao invés
de tentar impor suas ideias pela força (ALEXY, 1995, p. 112-114).
Este argumento de utilidade é incompatível com o imperativo categórico
de Kant, pois “a razão deve considerar‐se a si mesma como autora das suas
máximas, independentemente de influências estranhas” (CADENA, 2010, p.
246). O desejo de maximização de utilidade pessoal não poderia ser a finalidade
da ação moral kantiana, pois esta é guiada pelo dever, cuja finalidade encontrase em si mesmo, com fundamento na autonomia, que, por sua vez, não pode ser
determinada por fatores externos à pretensão de correção moral.
Desta forma, em Kant, a matéria da boa vontade, a qual deve estar presente
como constante moral em toda ação humana, não pode ser meio para alcançar a
maximização de bem-estar pessoal, visto que constitui o fim próprio de todo o
querer. O ser humano é um fim em si mesmo, e como tal, deve ser o fim último
de todas as ações morais. Para Kant, quando o homem não age moralmente, ele
não é verdadeiramente livre, pois terá se deixado determinar por desejos ou fins
externos, e não pela razão autônoma (CADENA, 2010, p. 248-249).
Portanto, se as ações humanas são guiadas pelo imperativo categórico
cujo fim último é o próprio ser humano, é esta lei universal que atribui valor aos
indivíduos (KANT, 1986, p. 79). Nas palavras de Kant,
A própria legislação, porém, que determina todo o valor, tem que
ter exatamente por isso uma dignidade, quer dizer um valor incondicional,
incomparável, cuja avaliação, que qualquer ser racional sobre ele faça, só
a palavra respeito pode exprimir convenientemente. Autonomia é pois o
fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional
(KANT, 1986, p.79).
Considerando que todo sistema de direitos nasce
justamente da necessidade de regulação da vivência
comum, a criação de um catálogo de direitos humanos
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pode ser justificada com base na preservação da
dignidade humana que, segundo Kant, é fundamentada
na ideia de autonomia. Como assevera Alexy (2010),
considerando que são necessários tanto a forma do
direito quanto a garantia da autonomia do particular,
pode-se dizer que, de modo correspondente ao
princípio da autonomia, temos um direito geral
à autonomia, que é o direito humano mais geral.
Segundo o autor, este direito pode ser formulado da
seguinte forma: “cada um tem o direito de apreciar
livremente o que é ordenado e o que é bom e de atuar
correspondentemente” (2010, p. 120).
Todavia, admite-se que o direito geral à autonomia não pode valer de
forma ilimitada, considerando a possibilidade de colisão da autonomia dos
diferentes indivíduos. Daí surge a necessidade de um catálogo de direitos
que limite, de acordo com as possibilidades jurídicas e fáticas, a autonomia
do particular, tanto em relação a outros particulares quanto em relação a bens
coletivos. Segue-se, portanto, que um direito humano ou é um caso especial do
direito à autonomia – como ocorre nos casos dos direitos de liberdade – ou é
um meio necessário para que seja possível atuar de forma autônoma – como no
caso dos direitos fundamentais sociais e do mínimo existencial.
3. O DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL ENQUANTO UM CASO ESPECIAL DO
DIREITO GERAL À AUTONOMIA
Com o intuito de explicitar o pensamento alexyano acerca da
fundamentação dos direitos humanos, traremos como exemplo o direito ao
mínimo existencial. Os direitos fundamentais sociais, previstos no art.6º da
Constituição Federal de 1988, visam resguardar o acesso dos indivíduos às
condições mais básicas para uma vida digna e para o exercício de uma liberdade
efetiva. Todavia, a efetivação das prestações materiais que derivam destes
direitos depende diretamente da alocação de recursos pela Administração
Pública. Ou seja, como adverte Alexy, a concretização destas prestações
dependerá da ponderação das circunstâncias jurídicas e fáticas, de modo que
estes direitos podem ser limitados neste sentido.
No entanto, feita esta ressalva, o autor esclarece que, em se tratando
de mínimo existencial, não se pode falar de limitações à sua concretização. Na
concepção de Alexy, o mínimo existencial engloba um nível elementar de saúde,
a educação fundamental, o ensino técnico e profissionalizante, e uma moradia
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simples. Embora este conteúdo mínimo varie de acordo com as condições
sociais e econômicas de cada país, o que importa destacar neste trabalho é que,
uma vez delimitado este núcleo de direitos, não se pode negar ao indivíduo,
detentor do direito subjetivo a estas prestações, a sua concretização.
A justificativa para a não interferência no mínimo existencial se
baseia justamente na concretização do direito geral à autonomia. Para Alexy,
a liberdade jurídica demanda, ao mesmo tempo, uma liberdade fática que
depende, em grande medida, das prestações do Estado. Sem a concretização de
uma parcela mínima dos direitos fundamentais, não há liberdade fática. E dessa
liberdade depende o desenvolvimento livre da personalidade do indivíduo e a
garantia de sua dignidade (Alexy, 2008, p. 428- 433).
O autor continua o seu argumento ao afirmar que só é possível que o
indivíduo desenvolva sua autonomia de forma plena quando inserido em um
Estado constitucional e democrático, onde os direitos humanos tenham sido
positivados na Constituição na forma de direitos fundamentais. A garantia da
autonomia individual e o direito de liberdade geral estão, portanto, conectados.
Todos possuem o direito de julgar livremente o que consideram conveniente e
positivo, agindo em consonância com este julgamento (ALEXY, 1995, p.115).
Desta forma, podemos sugerir que todo o catálogo de direitos humanos
fundado no princípio da autonomia só alcançará uma efetividade real se os
pressupostos mínimos para uma existência digna forem garantidos ao indivíduo.
Afinal, o sujeito carente de prestações mínimas – como, por exemplo, as que
envolvem saúde e alimentação – possui menos chances de efetivar direitos
políticos, por exemplo. O próprio envolvimento social na comunidade é
prejudicado quando o indivíduo não tem acesso à educação. Sem moradia,
torna-se ainda mais vulnerável à própria violação de seu corpo físico. Observase, então, que somadas todas estas questões, aquele que não possui acesso às
prestações essenciais tem, por consequência, o seu agir autônomo reduzido.
No mesmo sentido, entendemos que a liberdade presente em Kant ligase à concretização de um mínimo existencial, que permite ao homem adquirir
consciência e agir racionalmente. Fundamental, para tanto, que o indivíduo
tenha condições de direcionar autonomamente a sua existência. Como assevera
o autor, “autonomia é o fundamento da dignidade da natureza humana e de toda
a natureza racional” (Kant, 1986, p.79).
Ou seja, ser autônomo é poder agir de forma livre. Trata-se, portanto,
da liberdade fática defendida por Alexy. Em Kant, encontramos a elaboração
deste conceito:
Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo
inteligível, o homem não pode pensar nunca a
36

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

causalidade da sua própria vontade senão sob a ideia
da liberdade, pois que independência das causas
determinantes do mundo sensível (independência que
a razão tem sempre de atribuir-se) é liberdade. Ora
à ideia de liberdade está inseparavelmente ligado o
conceito de autonomia, e a este o princípio universal
da moralidade, o qual na ideia está na base de todas
as ações de seres racionais como a lei natural está na
base de todos os fenômenos. (KANT, 1986, p.102).
Enquanto o indivíduo for dependente de fatores externos, como
prestações mínimas não concretizadas, não poderá agir de forma verdadeiramente
livre. Quer dizer, tanto Alexy quanto Kant estabelecem uma conexão profunda
entre o agir autônomo e a dignidade, sendo o primeiro fundamento da segunda.
E, considerando que para Alexy é também a dignidade humana o fundamento
do direito ao mínimo existencial, temos que a autonomia constitui, de fato,
a fonte primária de todos os direitos fundamentais – partindo de seu núcleo
essencial definitivo até a concretização, na medida do possível, dos direitos que
extrapolam este patamar.
CONCLUSÃO
Robert Alexy considera que o problema da fundamentação dos direitos
humanos é um caso especial do problema geral da fundamentação das normas
morais. A partir de seu modelo teórico-discursivo (ou explicativo), ele sugere
que a fundamentação dos direitos humanos, embora não possa se dar de forma
direta na prática discursiva, está a ela intimamente ligada. As regras do discurso,
as quais expressam as ideias de liberdade e igualdade, estão necessariamente
fundadas em uma pretensão de correção racional. Ou seja: os participantes do
discurso possuem uma pretensão moral de que, através da argumentação, seja
possível alcançar um consenso.
Todavia, considerando que as regras do discurso fornecem apenas uma
fundamentação indireta para os direitos humanos, Alexy se utiliza do argumento
da autonomia (além do argumento do consenso e da democracia, que não foram
incluídos neste artigo) para explicar que, por meio da prática discursiva, ocorre
um reconhecimento da autonomia dos participantes. Esta autonomia é garantida
pelas próprias regras do discurso, que exigem que os participantes determinem
livremente seu comportamento, através da adoção de princípios que julguem
válidos segundo sua própria análise.
De forma complementar, encontramos em Kant a ideia de que as
únicas regras morais aceitáveis são aquelas que podem ser adotadas de maneira
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universal. Além disso, a autonomia da vontade é o único princípio capaz de
fundamentar todas as leis morais. E, a boa vontade é aquela guiada pela razão,
despida de influências externas.
Assim, começamos a responder o problema levantado no início deste
trabalho, confirmando a hipótese sugerida: se a autonomia é o único princípio
capaz de fundamentar as leis morais, como afirma Kant, e se o problema da
fundamentação dos direitos humanos é um caso especial da fundamentação das
normas morais, como sugere Alexy, temos, então, uma evidente conexão entre
os direitos humanos e a ideia de autonomia. Se as leis morais dependem do
agir autônomo para que sejam verdadeiras leis universais, também os direitos
humanos se fundam na autonomia, de modo que a correta aplicação destes
direitos é também uma forma de garantir uma autonomia efetiva e um padrão
mínimo de dignidade aos indivíduos.
Portanto, como explica Alexy, o participante que se engaja de forma
genuína no discurso pressupõe a autonomia do outro e, desta maneira,
reconhece-o como pessoa, conferindo-lhe dignidade. Em Kant, o homem
possui dignidade porque é um fim em si mesmo, possuindo valor para além de
qualquer precificação, pois o que torna um ser racional um fim em si mesmo é
a própria moralidade. Tal raciocínio confirma a ideia de Alexy, segundo a qual
a fundamentação dos direitos humanos é um caso especial de fundamentação
das normas morais. Assim, se os direitos humanos protegem a dignidade, a qual
só é conferida pela moralidade, não há como dissociar a fundamentação dos
direitos humanos da moral.
Assim, o valor absoluto do homem, ou seja, a sua dignidade é o que
o torna capaz de, por meio de sua autonomia fundada na razão, elaborar leis
universais que protejam justamente o que Alexy chama de “direito geral à
autonomia”. Ou seja, para garantir a autonomia da vontade, que é o que torna
o ser humano um ser livre, faz-se necessário todo um catálogo de direitos
humanos capaz de preservar a dignidade dos indivíduos.
Desta forma, podemos concluir no sentido de que, partindo de Kant
e Alexy, os direitos humanos encontram, de fato, a sua fundamentação na
ideia de autonomia. Seja por constituírem um caso especial do direito geral à
autonomia (como acontece com os direitos de liberdade), seja por constituírem
uma maneira, ainda que indireta, de garantir as condições fáticas mínimas para
que se concretize um agir autônomo (como ocorre no caso do direito a um
mínimo existencial).
A conexão entre os direitos humanos e a autonomia presente na teoria
do discurso de Alexy evidencia-se na própria elaboração e aplicação destes
direitos. Quando existe um diálogo entre os Estados no sentido de estabelecer
novos tratados relativos aos direitos humanos ou a exigência do cumprimento
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das normas já existentes sobre o tema, o que ocorre é um reconhecimento
da autonomia dos participantes do discurso (no caso, dos Estados) e uma
pretensão moral no sentido de que o consenso seja estabelecido através da
argumentação, e não da força.
Esta tentativa de diálogo no cenário internacional está intimamente
ligada, portanto, à ideia do homem como fim em si mesmo. Ou seja, quando se
opta pelo discurso ao invés da força, o que se busca é a preservação do que há
de mais precioso, do que está acima de qualquer preço, que é a vida humana.
Da mesma forma, quando há pressões para que os direitos humanos sejam
cumpridos ou mesmo intervenções neste sentido, que desafiam a soberania dos
países, o que se deveria buscar é justamente a garantia de uma vida digna.
Evidente que, inúmeras vezes, senão a maioria, as intervenções em prol dos
direitos humanos escondem motivações políticas e econômicas, assim como
há inúmeros questionamentos acerca do real caráter universal destes direitos.
Todavia, estas são questões cuja discussão não é cabível para a finalidade deste
artigo. Os exemplos ligados ao cumprimento dos direitos humanos no cenário
internacional apenas procuram evidenciar um aspecto que vem sendo defendido
neste trabalho como fundamento dos direitos humanos: a profunda conexão
entre a autonomia e a dignidade.
Portanto, ainda que a aplicação dos direitos humanos nem sempre ocorra
da maneira devida, ocultando interesses escusos dos Estados, a fundamentação
destes direitos, em Kant, é baseada justamente no sentido contrário, que é o
entendimento do homem como fim último. E, os direitos humanos, quando
pretendem a garantia de uma vida digna, fundada na capacidade de agir de
maneira autônoma, são justamente uma forma de proteger a vida humana acima
de qualquer interesse externo, acima de qualquer preço.
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Resumo: O propósito do presente trabalho é utilizar a teoria da Constituição
como ciência da cultura e o método de comparação constitucional. A pesquisa
requer um esquema conceitual que lhe confira um instrumental teórico
suficientemente articulado para a sua problemática. A teoria da Constituição
como ciência da cultura de Peter Häberle é uma nova forma de interpretar o
direito, haja vista que o Estado Constitucional Cooperativo é o modelo teórico
proposto para desenvolver a proposta de uma teoria da Constituição enquanto
ciência da cultura. Essa teoria oferece as chaves de natureza científico-cultural
que explicam a racionalidade das construções constitucionais, opõem a natureza
cultural do constitucionalismo ao decisionismo, identifica sua teoria com um
imenso diálogo interdisciplinar e sublinha a relevância da teoria cultural da
Constituição enquanto gera segurança para a Norma Suprema e para o Estado.
Palavras-Chave: Interpretação Pluralista e Procedimental. Constituição.
Peter Häberle.
Abstract: The purpose of this work is to use the theory of the Constitution
as a science of culture and the constitutional method of comparison. The
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research requires a conceptual framework that gives it a sufficiently articulated
theoretical tool for your problem. The theory of the Constitution as science of
culture from Peter Häberle is a new way of interpreting the law, given that the
Cooperative Constitutional State is the theoretical model proposed to develop
a proposal for a theory of the Constitution as a science culture. This theory
provides the key scientific and cultural nature that explain the rationality of
the constitutional buildings, opposed the cultural nature of constitutionalism
to decisionism, identifies his theory with a huge interdisciplinary dialogue and
stresses the importance of cultural theory of the Constitution while generating
security to the Norm Supreme and the State.
Keywords: Pluralistic and Procedural Interpretation. Constitution. Peter
Häberle.
INTRODUÇÃO
A pesquisa em tela utilizará a teoria da Constituição como ciência
da cultura e o método de comparação constitucional. Pode-se afirmar
que a comparação jurídica posta como quinto método de interpretação
constitucional tem o intuito de associar o elemento cultural häberliano à
interpretação da Constituição.
Assim, Häberle propõe a sua canonização como quinto método de
interpretação. Ao lado dos quatro elementos desenvolvidos por Savigny
(gramatical, lógico, histórico e sistemático), o comparatismo constitui-se em
procedimento fecundo e cada vez mais utilizado no contexto de integração/
globalização do mundo contemporâneo.
Em sede de direitos fundamentais, é da maior importância, na medida
em que facilita o intercâmbio de experiências e o enriquecimento mútuo dos
diversos ordenamentos.
Trata-se de uma homenagem ao ilustre colega, Professor Especialista
Manoel Coracy Saboia Dias, que está desenvolvendo o referido tema em sua
dissertação que será apresentada ao Programa de Mestrado em Direito, no
Curso de Mestrado Interinstitucional da Universidade de Brasília (UnB) em
parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC).
O trabalho em testilha tem por objetivo analisar as contribuições de
Peter Häberle em A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição e outros
escritos, para a assimilação hermenêutico-procedimental dos fatores reais de
poder, bem como verificar e expor em que medida tais concepções teóricas se
aplicam ao cenário brasileiro.
O objeto da pesquisa tem por objeto a ideia de hermenêutica
constitucional em Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição de Peter
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Häberle. Parte-se da hipótese de que a interpretação constitucional não consiste
em algo da alçada exclusiva do Estado, por conseguinte, abre-se espaço
potencial para toda a comunidade política, uma vez que o processo político não
ocorre de forma apartada da Constituição.
Privilegia-se a construção teórica de Häberle segundo a qual parece
desdobrar-se por meio de três pontos principais: primeiro, o alargamento do
círculo de intérpretes da Constituição; segundo, o conceito de interpretação
como processo aberto e público; e o terceiro, a referência desse conceito
à Constituição como realidade constituída de forma pública e enquanto
fenômeno cultural.
No Brasil, é inestimável a contribuição de Peter Häberle para o
desenvolvimento do direito constitucional. É necessária a consolidação da ideia
de uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, formulada por Häberle,
na qual o círculo de intépretes da Lei Fundamental deve ser alargado para
abarcar não apenas as autoridades públicas e as partes formais nos processos de
controle de constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos sociais que, de
uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional.
Especificamente o referido trabalho objetiva apresentar a teoria
constitucional como ciência da cultura; analisar a noção de sociedade aberta e
pluralista de intérpretes da Constituição e de Constituição enquanto “processo
público” e elucidar os contrapontos e articulações entre teoria constitucional
de Peter Häberle e a outras teorias, como, por exemplo, a força normativa da
Constituição de Konrad Hesse, a democracia participativa de Junger Habermas
e a ideia de Constituição aberta de Pablo Lucas Verdú.
1. SUPERAÇÃO DOS MÉTODOS TRADICIONAIS DE INTERPRETAÇÃO: A
DEMOCRATIZAÇÃO DO PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS
A ideia de realizar essa pesquisa sob os auspícios da linha de pesquisa
“Filosofia e Sociologia Jurídica”, foi inspirada, notadamente, na obra de
Peter Häberle, intitulada: Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta
dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista
e “procedimental” da constituição (2002), e outros escritos igualmente
importantes, haja vista as condições culturais dos novos horizontes e novos
desafios do constitucionalismo (HÄBERLE, 2001; 2006; 2007; 2013).
Em “Hermenêutica Constitucional: Sociedade aberta dos intérpretes
da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental”
da constituição”, Häberle enfrenta o problema da participação democrática
no processo de interpretação/concretização constitucional – em nítida e
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imprescindível superação dos métodos tradicionais, através da busca por
novos meios e formas de participação, comunicação e interação entre todos os
potenciais participantes deste (contínuo) processo.
No artigo intitulado “Novos Horizontes e Novos Desafios do
Constitucionalismo” (2006), Peter Häberle afirma que:
O constitucionalismo é uma criação cultural por
excelência. Resultou de textos clássicos – sobretudo
Aristóteles, passando por J. Locke, Montesquieu e
Rousseau até H. Jonas e J. Rawls – mas também de
grandes textos, nomeadamente os Federalist Papers,
da criação dos Estados Unidos (1787), os textos de
1789 ou a Constituição da Suiça (1848), e igualmente
de simples projetos de Constituição (na Alemanha,
o da Paulskirche, de 1849); e o seu processo de
amadurecimento vem até grandes Constituições
surgidas a partir de 1989, como designadamente, as
da África do Sul ou da Polônia, a nova Constituição
federal da Suíça, de 1999, ou os textos da União
Europeia. O constitucionalismo, é do meu ponto
de vista, uma criação da Humanidade como um
todo. Muitos países e nações contribuíram para o
seu crescimento (por exemplo, a Grã-Bretanha,
como o parlamentarismo, a Escandinávia, com o
Ombudsman), alguns, por ventura, mesmo de uma
forma negativa, nomeadamente, Estados totalitários,
como o da URSS, ou autoritários, como o de Salazar,
que iniciou em Portugal em 1932. Todavia, enquanto
“realização cultural”, o constitucionalismo, como toda
a obra humana, está sempre ameaçada, não estando
excluídos retrocessos e recaídas (um otimismo ingênuo
do progresso é tão pouco adequado como o apreciado
“pensamento da decadência”). Pense-se nos Balcãs ou
em Guantánamo, como, manifestamente, um “espaço
livre de direito e de justiça (HÄBERLE, 2006, p. 103).
Mas, Peter Häberle também ressalta que:
O conceito de uma cultura pluralista e aberta, é entendida tanto como
a alta cultura, do verdadeiro, do bom e do belo, como a cultura popular e
quotidiana, como a cultura alternativa e a sub-cultura, postula a ideia de que a
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Constituição é um processo público. Desse modo, restaura-se a antiga conexão
de sentido entre res publica, salus publica, publicidade e liberdade política
(HÄBERLE, 2006, p. 104).
Em “Estado Constitucional Cooperativo”, Häberle considera que os
motivos que levaram à concepção de um Estado Constitucional Cooperativo
são complexos, e, dois deles podem ser identificados de forma mais clara: o
aspecto sociológico-econômico e o aspecto ideal-moral (2007).
Portanto, pode-se resumir a contribuição de Peter Häberle para a
Hermenêutica Constitucional em uma frase: Häberle democratizou o processo
de interpretação das normas constitucionais, haja vista que a Constituição da
liberdade é sempre Constituição do pluralismo e vice-versa, por isso, faz-se
relevante essa pesquisa.
Niklas Luhmann, um dos mais importantes representantes da sociologia
atual, adepto de uma teoria particularmente própria do pensamento sisêmico,
teorizou a sociedade como sistema autopoiético.
Ao aplicar o conceito dos sistemas autopoiéticos ao direito, Luhmann
consegue reduzir a complexidade social. De tal modo, os estudos de Luhmann
apregoam que o direito, em seu viés autopoiético, se (re)cria com base nos
próprios elementos.
A autorreferência de Niklas Luhmann permite que o direito mude a
sociedade e se altere ao mesmo tempo movendo-se com base em seu código
binário (direito/não-direito). Tal característica permite a construção de um sistema
jurídico dinâmico mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual.
O elemento central da teoría de Luhmann é a comunicação e a sociedade
é o sistema social mais abrangente. Um sistema é definido pela frontera entre
ele mesmo e o ambiente, separando-se de um exterior infinitamente complexo.
O interior do sistema é uma zona de complexidade: a comunicação
no interior do sistema opera seleccionando apenas uma quantidade limitada
de informação disponível no exterior. O critério pelo qual a informação é
selecionada e processada.
O objeto da pesquisa em testilha é a hermenêutica constitucional
de Peter Häberle. O eminente jurista enfrenta o problema da participação
democrática no proceso de interpretação/concretização constitucional, em
nítida e imprescindível superação dos métodos tradicionais, por meio da busca
por novos meios e formas de participação, comunicação e interação entre todos
os potenciais participantes desse contínuo proceso.
A interpretação constitucional debe ser colocada e examinada da
forma mais ampla possível e a partir de um modelo de sociedade aberta,
pluralista e procedimental, pois, somente assim, poder-se-ia pensar nos
mecanismos de participação no proceso político-constitucional, eminentemente
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público, de modo a contemplar a complexidade das sociedades democráticas
contemporáneas.
A hipótese que norteia o presente trabalho é no sentido de que a
interpretação constitucional não consiste em algo da alçada exclusiva do Estado,
por conseguinte, abre-se espaço potencial para toda a comunidade política, uma
vez que o proceso político não se dá de forma apartada da Constituição.
2. A NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR UMA SOCIEDADE ABERTA DE
INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO
A pesquisa que se pretende desenvolver centrará suas atenções na
necessidade de se construir uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição,
segundo a qual assenta algumas premissas, que Häberle desenvolve ao longo de
sua exposição, como, por exemplo:
A teoria da interpretação constitucional esteve muito
vinculada a um modelo de interpretação de uma
sociedade fechada. Ela reduz, ainda, seu âmbito
de investigação, na medida em que se concentra,
primariamente, na interpretação constitucional
dos juízes e nos procedimentos formalizados;
se se considera que uma teoria da interpretação
constitucional deve encarar seriamente o tema
Constituição e realidade constitucional, então há
de se perguntar, de forma decidida, sobre os agentes
conformadores da realidade constitucional; todo
aquele que vive no contexto regulado por uma
norma e que vive com este contexto é, indireta ou,
até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma.
O destinatário da norma é participante ativo, muito
mais ativo do que se pode supor tradicionalmente,
do processo hermenêutico; como não são apenas os
intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a
norma, eles não detêm o monopólio da interpretação
da Constituição (Cf. HÄBERLE, 2002, p. 12/15).
Em função da problemática e da hipótese, o objetivo geral desta
pesquisa consiste em apresentar as contribuições de Häberle para assimilação
hermenêutico-procedimental dos fatores reais do poder; como objetivos
específicos: apresentar um conceito amplo de hermenêutica, elucidar o conceito
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de hermenêutica constitucional e analisar a ideia de hermenêutica constitucional
em Peter Häberle.
Sem prejuízo da precedência que atribui à jurisdição constitucional – até
porque reconhece que a ela compete dar a última palavra sobre a interpretação
–, Häberle afirma que devem ser reconhecidos como igualmente legitimados a
interpretar a Constituição os seguintes indivíduos e grupos sociais, que estão
associados aos agentes previstos no ordenamento jurídico brasileiro ou existente
na realidade brasileira, mas não estanques ou exclusivos, espaços prioritários de
atuação (Cf. HÄBERLE, 2002, p. 20/23).
Que Häberle sabe disso, ninguém duvida, assim como ninguém
acredita que, ao desenvolver as suas ideias sobre a necessidade de se abrir
a interpretação das cartas políticas para todos os agentes conformadores da
realidade constitucional, não lhe tenham aparecido – ou reaparecido – os
fatores reais de poder que dão suporte às Constituições (Cf. COELHO, 2005,
p. 32; Cf. LASSALE, 2001).
A contribuição de Häberle no Brasil tem sido inestimável para o
desenvolvimento do direito constitucional. Muitos doutrinadores brasileiros de
renome defendem a necessidade de consolidação da ideia de uma sociedade
aberta de intérpretes da Constituição, formulada por Häberle.
Desta forma, deve-se ampliar o círculo de intérpretes da Constituição
a fim de incluir não apenas as autoridades públicas e as partes formais nos
processos de controle de constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos
sociais que, de uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional.
Assim, tratar-se-á de investigar a seguinte questão básica: o problema
dos participantes da interpretação necessita ser colocado e examinado da
forma mais ampla possível, a partir de um modelo de sociedade aberta;
somente desse modo, pluralista e procedimental, por conseguinte, se poderia
pensar novos mecanismos de participação no processo político-constitucional,
eminentemente público, de modo a contemplar a complexidade das sociedades
democráticas contemporâneas.
3. A TEORIA DA CONSTITUIÇÃO COMO CIÊNCIA DA CULTURA DE PETER HÄBERLE
Peter Häberle, jurista alemão, especialista em direito constitucional,
dedicou-se a estudos sobre um direito constitucional comum latino-americano,
com obra traduzida e publicada no México sob o título De la soberania al
derecho constitucional común: palavras clave para um diálogo europeolatinoamericano (2003).
No Brasil, o pensamento de Häberle encontrou eco na jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e na legislação sobre o instituto do amicus curiae,
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enquanto na doutrina é adotada por muitos a formulação da “sociedade aberta de
intérpretes da constituição”, segundo a qual, na concepção de Gilmar Mendes
(MENDES, 2014, p. 12):
O círculo de intérpretes da lei fundamental deve ser alargado para
abarcar não apenas as autoridades públicas e as partes formais nos processos de
controle de constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos sociais que, de
uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional.
A publicação em português da obra de Peter Häberle denominada
A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a
interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição, em 1997, “é
considerada de grande importância para o desenvolvimento do sistema brasileiro
de controle de constitucionalidade” (COELHO, 2015, p. 158).
A obra de Peter Häberle destaca-se pela originalidade metodológica,
atualização e profundidade conceitual, que permite novas abordagens para as
ciências humanas, em geral, e jurídica, em particular.
Peter Häberle aborda a doutrina constitucional europeia e mundial.
Representa um expoente da teoria institucional dos direitos fundamentais e
pioneiro da universidade europeia do futuro.
Häberle dedicou toda a sua vida profissional à docência universitária,
fundamentando sua obra científica no pluralismo, “constituindo a ideia de
integração o ponto de partida para a realização do novo Estado Constitucional
do século XXI – o Estado Constitucional Cooperativo” (MENDES, 2014, p. 15).
Pela teoria constitucional voltada à defesa da tolerância e aceitação
europeias, Peter Häberle ultrapassou as fronteiras europeias e na América Latina
produziu obra dedicada à integração latino-americana, ao desenvolver o direito
constitucional comum mostrou a sua disposição para auxiliar no processo de
integração cultural e política deste continente.
A influência de Häberle também se destaca no âmbito do Supremo Tribunal
Federal brasileiro, em novembro de 2003, no voto do eminente Ministro Celso de
Mello em questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº
2.777, que afirmou a possibilidade da sustentação oral de terceiros admitidos no
processo de ação direta de inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae.
Referida argumentação foi inteiramente compatível com a orientação
de Häberle, no sentido de que não só defende a existência de instrumentos
de defesa da minoria, como também propõe uma abertura hermenêutica
que possibilite a esta minoria o oferecimento da ‘alternativas’ para a
interpretação constitucional.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal brasileiro também pode ser
citado como exemplo o julgamento dos embargos infringentes na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 1289, ocorrido em abril de 2003.
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De forma evidente, foi adotado na ADIn nº 1289 um “pensamento do
possível” (HÄBERLE, 1980, p. 4), conforme a lição de Scheuner, citada por
Peter Häberle, no sentido de que, se a Constituição não pode ser vista como
texto acabado ou definitivo, mas sim como “projeto” (HÄBERLE, 1980, p. 4)
em contínuo desenvolvimento.
Na referida ADIn nº 1289, Relator Octavio Galotti, publicada no DJ
de 29 de maio de 1998, o Procurador-Geral da República opôs embargos
infringentes contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, que
havia declarado a inconstitucionalidade (em face do artigo 115, parágrafo
único, inciso II, combinado com o artigo 94 da Constituição), de resolução do
Conselho Superior da Justiça do Ministério Público do Trabalho, que tratava
da formação da lista sêxtupla em hipótese de inexistência de membros do
Ministério Público com mais de dez anos de carreira.
Em razão da inestimável contribuição de Häberle ao desenvolvimento
da ciência jurídica e sua crescente influência entre os brasileiros, em setembro
de 2005, a Universidade de Brasília concedeu-lhe o título de Doutor Honoris
Causa, quando pretendeu traduzir o devido reconhecimento da comunidade
acadêmica brasileira ao jurista e filósofo que tem prestado também inestimável
contribuição intelectual ao desenvolvimento do direito constitucional brasileiro.
Considerando as premissas teóricas desenvolvidas na obra de Peter
Häberle, especialmente diante da decisão do Supremo Tribunal Federal
brasileiro no Recurso Extraordinário (RE) nº 349.703/RS, Relator Ministro
Carlos Britto, julgado em 3 de dezembro de 2008, publicado no DJE em 12
de dezembro de 2008, sobre a hierarquia normativa no ordenamento jurídico
brasileiro, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José
da Costa Rica), o eminente Ministro Gilmar Mendes discutiu a possibilidade da
construção de um direito constitucional comum ibero-americano.
Para Mendes (2014, p. 4) a concepção de um direito constitucional
comum se relaciona diretamente à ideia de um Estado constitucional cooperativo.
Conforme Häberle, o Estado constitucional cooperativo estaria inserido em
uma comunidade universal de Estados constitucionais.
Trata-se de “um contexto em que os Estados constitucionais não
existem mais para si mesmos, mas, sim, como referências para os outros Estados
constitucionais membros de uma comunidade” (HÄBERLE, 2001, p. 75).
Desta forma, os próprios elementos do Estado constitucional indicam
o modelo de cooperação internacional. Os procedimentos de concretização
das democracias, a independência da jurisdição, principalmente da jurisdição
constitucional e os mecanismos de proteção interna e externa dos direitos
humanos “são decisivos para a consagração do modelo de cooperação entre os
Estados” (HÄBERLE, 2001, p. 69).
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O modelo de cooperação permitiria que os Estados constitucionais
preservassem suas características constitucionais, mas com vocação crescente
para o intercâmbio no plano internacional.
A ordem internacional influenciaria de forma direta a soberania
nacional, o qual, por essa influência, deixa de ser soberano, nos moldes
clássicos, para ser cooperativo.
Sobre o ser cooperativo Häberle entende que junto com a perda da
soberania nacional dos europeus se apresenta, na ordem do dia, a acelerada
internacionalização (globalização).
A fórmula de ‘cooperação de estados constitucionais’
(1978) busca fazer justiça a essa questão. A solução dos
problemas formulados pelas novas formas de informação
tecnológica inquieta a Constituição federal alemã;
sejam igualmente mencionados os sutis instrumentos
das judicaturas constitucionais para o cuidado efetivo
do meio ambiente. (VALADÉS, 2009, p. 118).
A comunidade universal dos Estados constitucionais evidencia que o
Estado constitucional não mais terá suas referências apenas em si, mas nos seus
semelhantes, que serão como espelhos a refletir imagens uns dos outros para a
identificação de si próprios.
A manifestação do fenômeno acima descrito ocorrerá por meio de
princípios gerais que consagrarem direitos humanos universais, tais como
aqueles de objetivos educacionais, a paz mundial, a proteção ao meio ambiente,
a cooperação e ajuda humanitária.
O Estado constitucional, compreendido atualmente como Estado
constitucional cooperativo, é um projeto universal, apesar da diversidade
tipológica entre os países e das diferenças entre suas culturas nacionais.
Na concepção de Peter Häberle, “os modestos meios do
constitucionalismo devem ser empregados a fim de levar a cabo o necessário
para que a América Latina, com sua riqueza multiétnica e multicultural, se
reafirme na era da globalização” (HÄBERLE, 2003, p. 3). Já existem materiais
textuais que constituem etapas precursoras de uma integração mais ampla. Por
exemplo, a evidente relação direta entre a concepção de um Estado constitucional
cooperativo e a temática da proteção dos direitos humanos.
Vários países latino-americanos alcançaram a inserção em contextos
supranacionais, reservando aos tratados internacionais de direitos humanos
lugar especial no ordenamento jurídico, algumas vezes concedendo-lhes valor
normativo constitucional.
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Assim, Paraguai (artigo 9º da Constituição) e Argentina (artigo 75,
inciso 24), provavelmente influenciados pela institucionalização da União
Europeia, inseriram conceitos de supranacionalidade em suas Constituições.
Na Constituição brasileira de 1988 há alguns dispositivos que sinalizam
para uma maior abertura constitucional ao direito internacional e supranacional.
Desta forma, nota-se a concretização de uma tendência contemporânea
do constitucionalismo mundial de prestigiar as normas internacionais
relacionadas à proteção do ser humano.
O desenvolvimento de um direito constitucional comum iberoamericano proposto pelo eminente Ministro Gilmar Mendes depende do
trabalho desenvolvido pelas comunidades científicas nacionais em todos os
países do continente, bem como a atuação dos tribunais constitucionais, os
quais são “capazes de transformar textos meramente declarativos ou mesmo
utópicos em realidades concretas por meio da construção de uma jurisprudência
comum ibero-americana” (HÄBERLE, 2001, p. 77).
O Estado constitucional contemporâneo é também um Estado
cooperativo, identificado por Häberle como aquele que “não mais se
apresenta como um Estado Constitucional voltado para si mesmo, mas que se
disponibiliza como referência para os outros Estados Constitucionais membros
de uma comunidade, e no qual ganha relevo o papel dos direitos humanos e
fundamentais” (HÄBERLE, 2001, p. 76).
É necessário destacar que importantes passos têm sido dados na proteção
dos direitos humanos no Brasil e na comunidade latino-americana. Nesse
sentido, é muito importante a decisão do Supremo Tribunal Federal que atribui a
característica de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos humanos,
que diante de sua natureza particular, teriam lugar especial no ordenamento
jurídico, de maneira que a sua internalização, por meio do procedimento de
ratificação previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia de toda e
qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante.
Trata-se de um exemplo específico de concretização do atual fenômeno
do Estado constitucional cooperativo, o qual se encontra na base da construção
de um direito constitucional comum.
É um elemento essencial da constituição de um direito constitucional
comum a eficácia interna de direitos fundamentais consagrados em diplomas
internacionais. A internalização no ordenamento brasileiro dos tratados
internacionais relativos a direitos fundamentais como normas jurídicas dotadas
de supralegalidade é um importante passo para construção de um direito
constitucional comum ibero-americano.
A inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro
de 2004, no § 3º do artigo 5º, da Constituição, o qual cria a possibilidade de
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internalização de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
por meio de um procedimento específico capaz de atribuir a tais direitos, mais
do que supralegalidade, natureza de norma constitucional.
O Brasil está inserido no contexto ibero-americano, razão pela qual se
submete a uma ordem comunitária em matéria de direitos humanos. Trata-se de uma
ordem positiva expressada na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
de San José da Costa Rica), cuja proteção jurídica segue avançando a passos largos
pelo profícuo trabalho realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Na concepção do eminente Ministro Gilmar Mendes, “uma coisa é
certa, devemos caminhar juntos na construção de um direito constitucional
ibero-americano, no qual a proteção dos direitos seja um dever indeclinável de
todos e cada um dos Estados” (MENDES, 2014, p. 12).
A interpretação constitucional não consiste em algo da alçada
exclusiva do Estado, por conseguinte, abre-se espaço potencial para toda a
comunidade política, uma vez que o processo político não se dá de forma
apartada da Constituição.
A pesquisa que se pretende desenvolver requer um esquema conceitual
que lhe confira um instrumental teórico suficientemente articulado para dar
conta de sua problemática.
Segundo Luigi Ferrajoli (FERRAJOLI, 1999, p. 116) se vive hoje uma
“crise histórica não menos radical do que a que aconteceu com as revoluções
burguesas do Século XVII”.
Desta forma, lançar-se-á mão da teoria da Constituição como ciência
da cultura de Peter Häberle (Cf. SILVA, 2006) enquanto uma nova forma de
interpretar o direito, haja vista que o Estado Constitucional Cooperativo é o
modelo teórico proposto pelo autor para desenvolver seu pensamento em torno
de uma proposta de uma teoria da Constituição enquanto ciência da cultura.
Na concepção de Antônio Carlos Wolkmer (WOLKMER, 2013, p.
271) “em uma sociedade multicultural, o pluralismo fundado numa democracia
expressa o reconhecimento dos valores coletivos materializados na dimensão
cultural de cada grupo e de cada comunidade”.
Como o bem protegido é dotado de forte componente valorativo, Robert
Alexy (2005, p. 5) entende que o sistema jurídico deve ter uma base axiológica
consistente como condição legitimadora e levada a discussão ao seu limite.
Deve ser agregado um conteúdo material substantivo às normas para
que efetivamente estejam a serviço da justiça corretiva e distributiva. Só assim
o direito será efetivamente um instrumento revolucionário de transformação
social, por fomentar a cooperação e a solidariedade em todas as suas dimensões.
A teoria da Constituição como ciência da cultura, desenvolvida por
Peter Häberle oferece as chaves de natureza científico-cultural que explicam
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a racionalidade das construções constitucionais, opõem a natureza cultural do
constitucionalismo ao decisionismo.
Peter Häberle identifica a teoria da Constituição como ciência da
cultura com um imenso diálogo interdisciplinar, e sublinha a relevância
da teoria cultural da Constituição enquanto gera segurança para a Norma
Suprema e para o Estado.
CONCLUSÃO
O objetivo principal alcançado pelo presente trabalho de pesquisa
foi utilizar a teoria da Constituição como ciência da cultura e o método
de comparação constitucional. A pesquisa em tela requereu um esquema
conceitual que lhe conferiu um instrumental teórico suficientemente articulado
para a sua problemática.
Nada mais oportuno do que esta merecida homenagem ao ilustre colega,
Professor Especialista Manoel Coracy Saboia Dias, que está desenvolvendo o
referido tema em sua dissertação que será apresentada ao Programa de Mestrado
em Direito, no Curso de Mestrado Interinstitucional da Universidade de Brasília
(UnB) em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC).
A nova interpretação constitucional segundo Peter Häberle não
pode ficar adstrita a uma interpretação que priorize somente procedimentos
formalizados pelos operadores oficiais das normas (juízes e legisladores),
mas que considere todos os potenciais atores sociais, participantes materiais
do fenômeno social, democratizando, assim, o processo de interpretação das
normas constitucionais, haja vista que a Constituição da liberdade é sempre a
Constituição do pluralismo e vice-versa.
As funções estatais: na decisão vinculante (da Corte Constitucional),
decisão vinculante que é relativizada mediante o instituto do voto vencido;
nos órgãos estatais com poder de decisão vinculante, submetidos, todavia, a
um processo de revisão: jurisdição, órgão legislativo (submetido a controle em
consonância com objeto de atividade); órgão do Executivo, especialmente na
(pré) formulação do interesse público.
Os participantes do processo de decisão que não são, necessariamente,
órgãos do Estado, ou seja, o requerente ou recorrente e o requerido ou recorrido,
no recurso constitucional, autor e réu, em suma, aqueles que justificam a sua
pretensão e obrigam o Tribunal a tomar uma posição ou a assumir um diálogo
jurídico. Outros participantes do processo, isto é, aqueles que têm direito de
manifestação ou de integração à lide, nos termos da Lei Orgânica da Corte
Constitucional, ou que são, eventualmente, convocados pela própria Corte
Constitucional. Pareceristas ou experts, tal como se verifica nas Comissões
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Especiais de Estudos ou de Investigação. Peritos e representantes de interesses
nas audiências públicas do Parlamento, peritos nos Tribunais, associações,
partidos políticos que atuam, sobretudo, mediante a longa manus da eleição
de juízes. Os grupos de pressão organizados. Os requerentes ou partes nos
procedimentos administrativos de caráter participativo.
A opinião pública democrática e pluralista e o processo político como
grandes estimuladores: mídia (imprensa, rádio, televisão, que, em sentido estrito,
não são participantes do processo, o jornalismo profissional, de um lado, a
expectativa de leitores, as cartas de leitores, de outro, as iniciativas dos cidadãos,
as associações, os partidos políticos fora do seu âmbito de atuação organizada,
igrejas, teatros, editoras, as escolas das comunidades, os pedagogos, associações
de país). A doutrina constitucional desempenha um papel especial por tematizar a
participação de outras forças e, ao mesmo tempo, participar nos diversos níveis.
A interpretação constitucional não consiste em algo da alçada exclusiva
do Estado, por conseguinte, abre-se espaço potencial para toda a comunidade
política, uma vez que o processo político não se dá de forma apartada da
Constituição.
O círculo de intérpretes da lei fundamental deve ser alargado para
abarcar não apenas as autoridades públicas e as partes formais nos processos de
controle de constitucionalidade, mas todos os cidadãos e grupos sociais que, de
uma forma ou de outra, vivenciam a realidade constitucional.
A influência de Häberle também se destaca no âmbito do Supremo
Tribunal Federal brasileiro, em novembro de 2003, no voto do eminente
Ministro Celso de Mello em questão de ordem na ADIn nº 2.777, que afirmou
a possibilidade da sustentação oral de terceiros admitidos no processo de ação
direta de inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae.
Referida argumentação foi inteiramente compatível com a orientação
de Häberle, no sentido de que não só defende a existência de instrumentos
de defesa da minoria, como também propõe uma abertura hermenêutica que
possibilite a esta minoria o oferecimento da alternativas para a interpretação
constitucional.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal brasileiro também pode ser
citado como exemplo o julgamento dos embargos infringentes na ADIn nº 1289,
ocorrido em abril de 2003, que adotou o pensamento do possível, no sentido de
que, se a Constituição não pode ser vista como texto acabado ou definitivo, mas
sim como projeto em contínuo desenvolvimento.
A teoria da Constituição como ciência da cultura de Peter Häberle é
uma nova forma de interpretar o direito, haja vista que o Estado Constitucional
Cooperativo é o modelo teórico proposto para desenvolver a proposta de uma
teoria da Constituição enquanto ciência da cultura.
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Desta forma, a teoria da Constituição como ciência da cultura,
desenvolvida por Peter Häberle, oferece as chaves de natureza científicocultural que explicam a racionalidade das construções constitucionais, opõem a
natureza cultural do constitucionalismo ao decisionismo.
A referida teoria identifica sua teoria com um imenso diálogo
interdisciplinar e sublinha a relevância da teoria cultural da Constituição
enquanto gera segurança para a Norma Suprema e para o Estado.
Peter Häberle identifica a teoria da Constituição como ciência da
cultura com um imenso diálogo interdisciplinar, e sublinha a relevância da
teoria cultural da Constituição enquanto gera segurança para a Norma Suprema
e para o Estado.

55

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. La institucionalización de la justicia. Tradução de José Antonio
Soane, Eduardo Roberto Sodero, Paulo Rodrigues. Granada: Comares, 2005.
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição
do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988.
COELHO, Inocêncio Mártires. As ideias de Peter Häberle e a abertura da
interpretação constitucional no direito brasileiro. Revista de Informação
Legislativa, v. 35, n. 1 (jan./mar. 1998), p. 157-164.
COELHO, Inocêncio Mártires. Konrad Hesse/Peter HÄBERLE: um retorno aos
fatores reais do poder. Direito Público, v. 1, n. 1 (jul./set. 2003). Porto Alegre:
Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, 2005, v. 2, n. 7 (jan./
fev./mar.), p. 21/33.
______. O novo constitucionalismo e a interpretação constitucional. Direito
Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público,
2006, v. 3, n. 12 (abr../mai./jun.), p. 48/73.
COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 8.
ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos
intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e
“procedimental” da constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002.
______. Novos horizontes e novos desafios do constitucionalismo. Direito
Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público,
2006, v. 4, n. 13 (jul./ago./set.), p. 99/120.
______. Estado Constitucional Cooperativo. Tradução Marcos Augusto Maliska
e Elisete Antoniuk. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
______. El constitucionalismo universal desde las Constituciones parciales
nacionales e internacionales. Siete Tesis. Direito Público. Porto Alegre:
Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, 2013, v. 10, n. 54
(nov../dez.), p. 99/120.
56

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

______. El Estado constitucional. México: UNAM, 2001.
______. Mexico y los contornos de um derecho constitucional común
americano: um ius commune amercianum. In: HABERLE, Peter; KOTZUR,
Markus. De la soberania al derecho constitucional común: palavras clave para
um diálogo europeo-latinoamericano. Tradução de Héctor Fix-Fierro: Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003.
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del más débil. Madrid:
Trotta, 1999.
HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre a faticidade e validade.
Coleção Tempo Universitário. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. v. I e II.
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira
Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.
LASSALE, Ferdinand. A Essência da Constituição. 6. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Júris, 2001.
LOIS, Cecilia Caballero et al. (Coord.). A constituição como espelho da
realidade: interpretação e jurisdição constitucionais em debate: homenagem a
Silvio Dobrowolsk. São Paulo: LTr, 2007.
LUHMANN, Niklas. A sociedade como sistema. Porto Alegre: Edipucrs, 2012.
MENDES, Gilmar. Homenagem à doutrina de Peter Haberle e sua influência no
Brasil. Disponível em: <http//: www.stf.jus.br/pdf/homenagemapeterhaberle>.
Acesso em: 17 set. 2014.
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12.
ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011.
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: para pensar o
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Brasiliense, 1994.
SILVA, Christine Oliveira Peter da. Estado constitucional cooperativo. Direito
Público. Porto Alegre: Síntese; Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público,
2006, v. 3, n. 12 (abr./mai./jun.), p. 5/20.
57

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

VALADÉS, Diego (Org.). Conversas acadêmicas com Peter Häberle. Tradução
de Carlos dos Santos Almeida. São Paulo: Saraiva/IDP, 2009.
VERDÚ, Pablo Lucas. La Constitución aberta y sus “enemigos”. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid/Ediciones Beramar, 1993.
WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico: Os novos caminhos da
contemporaneidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

58

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

A SOLIDARIEDADE E A DINAMOGENESIS DOS DIREITOS HUMANOS
THE SOLIDARITY AND THE DINAMOGENESIS IN HUMAN RIGHTS
Renata Barbosa Castralli
Mestre em Direito pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE),
Pós-Graduada em Direito do Estado pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA), servidora pública federal.
Vladmir Oliveira da Silveira
Pós-Doutor pela UFSC, Doutor em Direito pela PUC/SP, Professor
da PUC/SP, Professor, Coordenador do Mestrado e Diretor do
Centro de Pesquisa em Direito da UNINOVE.
Resumo: O processo da dinamogenesis é responsável por explicar o “nascimento
dinâmico dos direitos humanos”. Por intermédio dele, assentou-se a dignidade da
pessoa humana como o valor fundamental dos direitos humanos e possibilitouse sua expansão conceitual, tanto pela ampliação de seu conteúdo (liberdade,
igualdade, solidariedade etc.), quanto pela nova orientação conferida, no
que tange ao seu respeito, aplicável a todos os setores do Estado, público e
privado, nacional e internacional. Neste sentido, o presente trabalho pretende
compreender o processo da dinamogenesis dos direitos, bem como o valor da
solidariedade decorrente da ampliação do conteúdo da dignidade da pessoa
humana. Para tanto, valer-se-á de uma análise teórico-bibliográfica e, por meio
do método dedutivo, procurar-se-á compreender seu conteúdo e seu alcance.
Palavras-Chaves: Direitos Humanos. Dinamogenesis. Solidariedade.
Abstract: The dinamogenesis process is responsible for explaining the
“dynamic birth of human rights”. Through its, it tried to settle to human dignity
as the fundamental value of human rights and possible up its conceptual
expansion, both by expanding its content (liberty, equality, solidarity, etc.),
as conferred by the new guidance, as terms of their respect, applicable to all
sectors of the State, public and private, national and international. In this sense,
this study aims to understand the dinamogenesis process rights and the value
of solidarity resulting from the expansion of the content of human dignity. This
shall avail itself a literature review and through the deductive method, will be
made to understand its content and its scope.
Keywords: Human Rights. Dinamogenesis. Solidarity.
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INTRODUÇÃO
A sucessão de eventos que balizaram a história da humanidade,
especialmente os desrespeitos verificados na segunda grande guerra mundial,
lançaram o alerta para a fragilidade dos mecanismos domésticos de proteção
dos direitos humanos e a necessidade de os Estados estruturarem as bases de
um sistema internacional de proteção dos direitos essenciais e indispensáveis à
dignidade da pessoa humana.
O pós-guerra representou a força motriz capaz de proporcionar a
ampliação do espectro de análise dos direitos humanos; incorporando direitos
difusos, exigíveis em relação ao Estado, mas também em relação aos indivíduos
e à coletividade. Sob os auspícios da universalização dos direitos, a proteção
da dignidade da pessoa humana passava a demandar a compreensão dos fatos e
fundamentos econômicos, sociais, culturais e políticos do período.
A evolução histórica do primado da dignidade humana pode ser melhor
compreendida com o estudo da denominada teoria da dinamogenesis.
O processo da dinamogenesis é responsável por explicar o
“nascimento dinâmico dos direitos humanos”. Por intermédio dele, assentouse a dignidade da pessoa humana como o valor fundamental dos direitos
humanos e possibilitou-se sua expansão conceitual, tanto pela ampliação
de seu conteúdo (liberdade, igualdade, solidariedade etc.), quanto pela nova
orientação conferida, no que tange ao seu respeito, aplicável a todos os setores
do Estado, público e privado, nacional e internacional.
Doutrinariamente, costuma-se articular a expansão conceitual
da dignidade humana em dimensões de direitos, associadas a um valor
preponderante, que as identificam, a um conteúdo de direitos, que as qualificam
e a categorias de direitos preponderantes, que as classificam.
A solidariedade consubstancia-se no valor preponderante que identifica
a terceira dimensão dos direitos humanos, qualificada pela proteção à direitos
difusos, tais como: direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à
autodeterminação, direito ao meio ambiente equilibrado, entre outros.
Considerando a importância da proteção da dignidade da pessoa
humana, o presente trabalho pretende compreender o processo da
dinamogenesis dos direitos, bem como o valor da solidariedade, decorrente
da ampliação do conteúdo da dignidade da pessoa humana em uma terceira
dimensão de direitos.
Para tanto, valer-se-á de uma análise teórico-bibliográfica e, por meio
do método dedutivo, procurar-se-á compreender seu conteúdo e seu alcance.
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1. OS DIREITOS HUMANOS: CONCEITO, TERMINOLOGIA, ESTRUTURA E
CONTEÚDO
A sucessão de eventos que delinearam a história da humanidade revelou
a necessidade de os Estados, tanto em âmbito nacional, quanto em âmbito
internacional, assegurarem um conjunto de direitos considerados essenciais
e indispensáveis à dignidade humana. Este conjunto de direitos representam
“valores essenciais” à uma dada sociedade, em uma determinada época
(RAMOS, 2015, pp. 27-29).
Há uma grande dificuldade em se estabelecer uma terminologia
amplamente aceita e que identifique este complexo de direitos. Referida
dificuldade revela-se por intermédio das expressões utilizadas, tais como:
direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, liberdades públicas,
liberdades fundamentais, direitos públicos subjetivos, direitos fundamentais do
homem, direitos humanos fundamentais (SILVA, 1999, p. 162). Deste modo,
a expressão “direitos humanos” normalmente está relacionada a estas outras
denominações, que, em princípio, parecem designar realidades muito próximas,
se não a mesma realidade (LUÑO, 1995, p. 30).
Para Fábio Konder Comparato (2004, p. 54), os horrores cometidos
pelo Estado nazista, autoritário e totalitário, representa o marco fundamental de
afirmação universal e indivisível da integridade do valor supremo da dignidade
humana, expondo que:
Após três lustros de massacres e atrocidades de toda
sorte, iniciados com o fortalecimento da totalidade
estatal nos anos 30, a humanidade compreendeu, mais
do que em qualquer outra época da história, o valor
supremo da dignidade humana. O sofrimento como
matriz da compreensão do mundo e dos homens,
segundo a lição luminosa da sabedoria grega, veio a
aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos.
Os desrespeitos verificados na Segunda Guerra revelaram
a fragilidade dos mecanismos domésticos de proteção dos direitos
impulsionando a internacionalização dos direitos humanos, ou seja,
lançando as bases fáticas para se erigir um sistema normativo internacional
de proteção aos direitos humanos.
No mesmo sentido, Norberto Bobbio (1992, p. 49) entende que a motriz
para a ampliação do espectro de análise dos direitos humanos, se dá com o
pós-guerra, momento que em que se reconhece a origem da “era dos direitos”,
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segundo ele: “somente depois da Segunda Guerra Mundial é que esse problema
passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo – pela primeira vez
na história – todos os povos”.
A partir de concepções filosóficas, pôde-se determinar o núcleo
essencial de proteção e garantia da espécie humana: a dignidade da pessoa
humana. Esta afirmação permite reconhecer a universalidade, a indivisibilidade
e a integralidade dos direitos humanos.
Para Flávia Piovesan (2006, p. 18), a aceitação de que “a condição de
pessoa é o requisito único para a titularidade de direitos, considerando o ser
humano como um ser essencialmente moral, dotado de unicidade existencial
e dignidade” favoreceu a “extensão universal dos direitos humanos”. Já o
entendimento de que “a garantia dos direitos civis e políticos é condição
para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa”
pressupõem a sua indivisibilidade, pois admite-se que “quando um deles é
violado, os demais também o são”.
Destarte, não obstante a variação de amplitude dos direitos humanos ao longo
do tempo e das necessidades humanas, “os direitos humanos têm em comum quatro
ideias-chaves ou marcas distintivas: universalidade, essencialidade, superioridade
normativa (preferenciabilidade) e reciprocidade” (RAMOS, 2015, pp. 28-29).
Os direitos humanos são universais, pois a todos pertencem, independentemente
das características e qualidades pessoais; são essenciais, uma vez que revelam
valores indispensáveis aos indivíduos e, por isso, devem ser protegidos por todos;
são superiores às demais normas, uma vez que prevalecem quando confrontadas
com outras de menor estatura. Por sua vez, a reciprocidade decorre da titularidade
conjunta e da sujeição passiva de todos à proteção dos direitos humanos, Estado,
agentes públicos e coletividade (RAMOS, 2015, pp. 28-29).
O dispêndio de esforços aplicados na reconstrução dos direitos humanos,
sob os auspícios da universalização dos direitos, resultou na elaboração de uma
rede internacional de tratados de proteção dos direitos humanos, voltados a
afirmar o reconhecimento da “consciência moral da humanidade” (SILVEIRA;
ROCASOLANO, 2010) compartilhada pelos Estados. Não obstante a edificação
de um sistema global de proteção, sistemas regionais e sistemas domésticos
foram estruturados com vistas a promover “a maior efetividade possível na
tutela e promoção de direitos fundamentais” (PIOVESAN, 2006, p. 19).
Conquanto defenda-se o caráter universal e indivisível dos direitos
humanos, imperioso observar a importância da crítica relativista para a
consolidação e efetividade dos sistemas nacionais, regionais e internacional de
proteção dos direitos humanos.
Em um contexto em se almeja a máxima efetividade na proteção
dos direitos do homem, o reconhecimento da diversidade cultural não pode
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ser utilizado como argumento válido para justificar práticas de exploração e
subjugação dos seres humanos de um determinado território. Entretanto, por
serem os direitos humanos um fenômeno complexo de origem contingente e
de natureza histórica e cultural, há que se ponderar determinadas situações que
envolvem povos e culturas que não participaram da lapidação desses direitos,
isto porque “todas as culturas tendem a considerar os seus valores máximos
como os mais abrangentes, mas apenas a cultura ocidental tende a formulálos como universais” (SANTOS, 1997, pp. 105-112). Quanto ao embate entre
o universalismo e o relativismo, a fim de determinar o alcance das normas
de direitos humanos estabelecidas, destaca-se a adequação de Daniela Ikawa
(RIBEIRO; MAZZOLI, 2004, p. 125), sobre o tema:
a imposição de ideias, inerente ao universalismo
radical, assim como o isolacionismo, presente no
relativismo, não permitiriam a consolidação de novos
direitos em diferentes culturas. É a comunicação,
o diálogo entre as culturas, o instrumento central
de reconhecimento da dignidade do outro, e, por
conseguinte, o único instrumento possível de
implementação dos direitos humanos.
Como uma proposta de solução para este embate, Wolfgang Kersting
(2003, pp. 82-83) estruturou uma nova fundamentação para os direitos humanos a
partir da tríade antropológica: vida, subsistência e desenvolvimento. Para o autor,
a vulnerabilidade do ser humano conjugada com a sua dependência por alimentos
e a necessidade de desenvolvimento pessoal, por serem fatos essencialmente
antropológicos, pré-culturais, comporiam o que ele denominou de universalismo
sóbrio, apto a justificar a proteção humana do indivíduo tanto em relação às
pessoas, quanto em relação às instituições e aos Estados. Contudo, sua teoria é
criticada e tida como frágil, ante a própria natureza dos direitos humanos histórica
e cultural, o que rechaçaria fatores puramente antropológicos para justificar sua
proteção. Isto porque, as pessoas também são produtos da cultura e parte de sua
unicidade decorre do modo com elas interagem (GEERTZ, 1989, p. 37).
Por sua vez, Joaquín Herrera Flores (2015, p. 13), defende diálogos
interculturais abertos como meio para se alcançar um catálogo de valores
universais não etnocêntricos que comporiam um universalismo de contrastes,
apto a propiciar o desenvolvimento das potencialidades humanas:
nossa visão complexa dos direitos aposta por uma
racionalidade de resistência. Uma racionalidade
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que não nega que é possível chegar a uma síntese
universal das diferentes opções relativas aos direitos.
E tampouco descarta a virtualidade das lutas pelo
reconhecimento das diferenças étnicas ou de gênero.
O que negamos é considerar o universal com um
ponto de partida ou um campo de desencontro.
Ao universal há que se chegar – universalismo de
chegada ou de confluência – depois (não antes de)
um processo conflitivo, discursivo de diálogo ou
de confrontação no qual cheguem a romper-se os
prejuízos e as linhas paralelas.
O autor (FLORES, 2015, p. 19) justifica o diálogo como o meio natural
para o entendimento entre os povos e suas culturas, aduzindo que:
Os direitos humanos não são unicamente declarações
textuais. Tampouco são produtos unívocos de uma
cultura determinada. Os direitos humanos são os meios
discursivos, expressivos e normativos que pugnam por
reinserir os seres humanos no circuito de reprodução e
manutenção da vida, permitindo-nos abrir espaços de
luta e de reivindicações. São processos dinâmicos que
permitem a abertura e a conseguinte consolidação e
garantia de espaços de luta pela particular manifestação
da dignidade da pessoa humana.
Boaventura de Souza Santos (2003, pp. 446-447), por sua vez, também
entende que o meio mais adequado para a superação deste dilema é o diálogo
intercultural que garanta uma concepção miscigenada dos direitos humanos.
O autor defende o multiculturalismo como pré-condição para viabilizar uma
relação viável entre a competência global e a legitimidade local. Assim, o
diálogo intercultural propiciaria a elaboração de uma concepção mestiça de
direitos humanos a partir de uma diversidade de sentidos locais. Um método
de solução, cuja principal dificuldade reside nas condições necessárias para se
iniciar um diálogo tão complexo. Assim, entende que: “os direitos humanos
têm que ser reconceptualizados como multiculturais. O multiculturalismo, tal
como eu entendo, é precondição de uma relação equilibrada e mutuamente
potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem
os dois atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no
nosso tempo” (SANTOS, 2003, pp. 430-432).
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Não obstante as críticas doutrinárias, a universalidade dos direitos
e liberdades permitiu a estruturação de um sistema de proteção dos direitos
humanos - complexo, dinâmico e interdependente - a partir de um modelo
ocidental, resultado de emblemáticas reivindicações, de posicionamentos
filosóficos e ideológicos e de circunstâncias históricas, sociais e culturais,
voltado a “dotar de eficácia real a dignidade da pessoa humana, em suas mais
amplas manifestações” (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 185), cujas
normas refletem o “consenso internacional acerca dos temas centrais aos
direitos humanos” e os valores morais e éticos que inspiram a Humanidade.
Nas palavras de Flávia Piovesan (2015):
O processo de universalização dos direitos humanos permitiu a formação
de um sistema internacional de proteção destes direitos -- forma-se, assim, o
sistema normativo global de proteção dos direitos humanos, no âmbito das
Nações Unidas. Este sistema é integrado por tratados internacionais de proteção
que refletem, sobretudo, a consciência ética contemporânea compartilhada
pelos Estados, na medida em que invocam o consenso internacional acerca
de temas centrais aos direitos humanos. Neste sentido, cabe destacar que, até
junho de 2000, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos contava com
144 Estados-partes; o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais contava com 142 Estados-partes; a Convenção contra a Tortura contava
com 119 Estados-partes; a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação
Racial contava com 155 Estados-partes; a Convenção sobre a Eliminação da
Discriminação contra a Mulher contava com 165 Estados-partes e a Convenção
sobre os Direitos da Criança apresentava a mais ampla adesão, com 191 Estadospartes. O elevado número de Estados-partes destes tratados simboliza o grau de
consenso internacional a respeito de temas centrais voltados aos direitos humanos.
Compreendidas as marcas distintivas dos direitos humanos, sua
estrutura e conteúdo, no próximo item cumpre estudar a origem dos direitos
humanos.
2. A TEORIA DA DINAMOGENESIS DOS DIREITOS
Os direitos não possuem uma origem comum, mas são frutos de
movimentos sociais marcados por lutas e enfrentamentos (BOBBIO, 1992, p. 5).
Do ponto de vista teórico, sempre defendia – e continuo a defender,
fortalecido por novos argumentos – que os direitos do homem, por mais
fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez nem de
uma vez por todas.
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A doutrina não é uníssona quanto a origem dos direitos humanos.
Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010, pp. 101-102)
apoiado em Alfred Dufour relaciona três posicionamentos quanto a concepção
dos direitos humanos. A primeira defende que a origem dos direitos humanos
decorre do desrespeito às liberdades públicas, tem como marco histórico a
Declaração de direitos do homem e do cidadão, na França, de 1789, e, assim,
seriam fruto da “vontade coletiva de protesto”. A segunda abriga-se “no
pensamento protestante reformado anglo-saxão”. Já a terceira defende uma
origem histórica para os direitos humanos. Para o autor, os direitos humanos
compõem um fenômeno de origem complexa e, portanto, não decorreriam
de um fator único, mas de diversos aspectos de modo que a compreensão do
direito deve ser tecida a partir de uma visão ampliada dos fatos e fundamentos
econômicos, sociais, culturais e políticos (GIDDENS, 1981, p. 228).
O Direito concebe a realidade social de forma dinâmica, respondendo
às necessidades da vida, considerando os interesses e as capacidades do homem.
É inseparável da vida humana (VECCHIO, 1979, p. 76). Assim, tal qual a
realidade, que é mutável em seus valores; o Direito, também o é, na definição
e aplicação de seus conceitos e normas jurídicas, integrando tais valores à sua
produção normativa e institucional. Neste sentido, compete ao direito adaptarse a estas novas realidades sociais, disciplinando-as (HIPPEL, 1995, pp. 204207), sob pena de se tornar obsoleto e de não satisfazer as necessidades sociais.
O processo de reconhecimento jurídico dos direitos avança em
paralelo à história da humanidade. A humanidade, ao longo de sua trajetória,
consagrou os direitos civis e políticos, os direitos sociais básicos e econômicos,
os direitos coletivos, e, contemporaneamente, o direito ao desenvolvimento
efetivo das potencialidades dos indivíduos, o direito à autodeterminação
povos, o direito ao meio ambiente sadio, o direito a um status socialis do
indivíduo em sua relação jurídica com os demais e, em particular, com grupos
e corporações capitalistas, entre outros.
A evolução histórica dos direitos do homem, e, por conseguinte, do
primado da dignidade humana, consubstancia-se mediante o processo da
dinamogenesis, responsável por explicar o amadurecimento e a seleção de
valores e, consequentemente, a normatização de regras de direito, a fim de
protegê-los e garanti-los, ante as necessidades e exigências dos seres humanos,
que se modificam com o decurso do tempo e conforme as situações postas,
motivando o “nascimento dinâmico dos direitos humanos”.
Neste sentido, Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez
Rocasolano (2010, p. 191): A dinamogenesis dos valores e o direito referem-se
ao processo continuado no qual os valores estão imersos e que pode resumirse nas seguintes etapas [...]: 1) conhecimento-descobrimento dos valores pela
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sociedade; 2) posterior adesão social aos valores e a consequência imediata; e 3)
concretização dos valores por intermédio do direito em sua produção normativa
e institucional.
Concebendo-se os valores como fundamento e força motriz que
inspira e identifica uma sociedade e uma cultura, pode-se explicar o modo
como se manifestam na norma jurídica. Enquanto, dimensão pré-sociojurídica
e metassociojurídica, existem apenas abstratamente, não sendo sentidos nem
demandados pela comunidade. Entretanto, passam a integrar a realidade,
nascendo de fato, quando a sociedade os autoimpõem, posto que os incorpora no
seu sentimento axiológico. Integrando a realidade social, os valores demandam
a atenção do direito para que este adapte-se a ela (SILVEIRA; ROCASOLANO,
2010, pp. 189-200).
Entretanto, o nascimento jurídico dos valores só se dá com a
normatização, quando eles passam a poder ser exigidos, garantidos e protegidos
(VERDÚ, 1984, p. 21).
Assim, a teoria da dinamogenesis explica o amadurecimento, a seleção
e a conformidade de valores ao seio social e, consequentemente, a normatização
de regras de direito, a fim de protegê-los e garanti-los, ante as necessidades e
exigências dos seres humanos.
Por intermédio do processo de dinamogenesis, assentou-se a dignidade
da pessoa humana como o valor fundamental dos direitos humanos e possibilitouse sua expansão conceitual, tanto pela ampliação de seu conteúdo (liberdade,
igualdade, solidariedade etc.), quanto pela nova orientação conferida, no que
tange ao seu respeito, aplicável a todos os setores do Estado, público e privado,
nacional e internacional.
O processo de redução do poder estabelecido, mediante a sujeição do
poder aos ditames do Direito, e o rompimento de antigos paradigmas, ante desafios
sufragados por novos atores da sociedade (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010,
pp. 94-95), podem ser articulados em gerações de direitos, que serão objeto de
estudo do próximo item.
3. A TEORIA DAS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS: A INESGOTABILIDADE
DAS VERTENTES DA DIGNIDADE
As gerações dos direitos compõem uma construção didática de
compreensão dos direitos humanos e de sua inexauribilidade, revelando suas
conquistas históricas e sua evolução ao longo do tempo.
A denominada “teoria das gerações de direitos humanos” foi idealizada
pelo ex-diretor da UNESCO, Karel Vasak, em 1979, na Conferência proferida no
Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo, que classificou os
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direitos humanos em três categorias distintas: a primeira, a segunda e a terceira
gerações. Cada uma das três gerações foi associada a um dos componentes do
lema da Revolução Francesa: “liberté, egalité et fraternité” (WEIS, 2012, p.
38). Com isso, Karel Vasak pretendia dar uma base mais realista aos direitos,
a fim de enfatizar a responsabilidade de todos os indivíduos em um contexto
de solidariedade tal qual ilustrado pela terceira geração dos direitos humanos
(BREMS, 2001, p. 439).
Fruto das revoluções liberais americana e europeia do século XVIII
(BOBBIO; BOVERO, 1991, p. 13), os direitos de primeira geração são
direitos às prestações negativas, possuem cunho individualista, uma vez que
visam proteger o indivíduo contra as ingerências do Estado (BASTOS, 1989,
p. 223). Englobam os denominados direitos individuais e os direitos políticos
e caracterizam-se como direitos de defesa, traduzindo as denominadas
“liberdades públicas negativas” ou “direitos negativos”, ou, ainda, normas de
distribuição de competência entre o Estado e o indivíduo (CANOTILHO, 1992,
pp. 516-517). Tanto fixam uma esfera de não intervenção do Estado - como por
exemplo, a proteção contra a inviolabilidade do domicílio e a privação arbitrária
da liberdade etc. - quanto outra, de domínio particular máximo em face da
soberania estatal, tais como a liberdade de iniciativa, liberdade de eleição da
profissão, liberdade de atividade econômica etc.
A partir de meados do século XIX até o início do século XX, sob o prisma
da igualdade, floresceram perspectivas sociais e coletivas que vislumbraram
uma maior intervenção estatal como forma de equilibrar as forças então
vigentes e, assim, permitir o gozo conjunto de direitos. As condições de vida
e de trabalho daqueles que abandonaram a tradição rural e migraram para as
cidades industrializadas demandaram um “alargamento da competência Estatal”
com vistas a garantir as condições materiais mínimas de sobrevivência (WEIS,
2012, p. 49). Há uma reação aos limites dos direitos individuais e a demanda
por pretensões exigíveis coletivamente do Estado (BONAVIDES, 2009, pp.
563-565). Desta maneira, pode-se entender que os direitos de segunda geração
são aqueles que objetivam garantir a concretização das liberdades abstratas
reconhecidas nas primeiras declarações de direitos (RAMOS, 2015, p. 56).
Tais perspectivas inspiraram a constitucionalização de direitos de
índole social. Tais como a Carta Constitucional Mexicana de 1917, que conferiu
responsabilidade social ao Estado para garantir uma existência digna a cada
um de seus cidadãos, proibindo o trabalho do menor de 14 anos, a demissão da
trabalhadora gestante, regulando a previdência social, entre outros direitos; a
Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918, produto da
Revolução Soviética; e, a Constituição Alemã Weimar de 1919, que assegurou
proteção à juventude e à educação.
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Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes (2010, pp. 115-116)
sintetizam o objeto de tutela da primeira e segunda gerações da seguinte forma:
Se os direitos fundamentais de primeira geração
tinham como preocupação a liberdade contra o
arbítrio estatal, os de segunda geração partem de um
patamar mais evoluído: o homem, liberto do jugo do
Poder Público, reclama agora uma nova forma de
proteção de sua dignidade, como seja, a satisfação das
necessidades mínimas para que se tenha dignidade.
A liberdade do e perante o Estado é complementada pela “liberdade
através ou por meio do Estado” (BOBBIO, 2004, p. 33). A tutela individual
em face do Estado, transmuda-se para uma tutela coletiva, em um “processo
cumulativo e qualitativo” (BONAVIDES, 2000, p. 517) com vista a assegurar
uma série de direitos sociais que complementam as clássicas liberdades.
A Segunda Guerra Mundial, por sua vez, imprimiu a fragilidade
humana e, por conseguinte, da Humanidade, nas aspirações por direitos.
Despontando uma nova geração dirigida à proteção global do gênero humano,
da sua sobrevivência e do Planeta em si, sob o prisma da solidariedade. Os
direitos de terceira geração passam a ser àqueles de titularidade coletiva, tais
como: o direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação
e, em especial, o direito ao meio ambiente equilibrado. São denominados de
direitos de solidariedade, oriundos do liame entre o ser humano e o planeta
Terra; da constatação da finitude dos recursos naturais e da sua repercussão na
sobrevivência da espécie humana.
A nova realidade determina o descompasso da dicotomia públicoprivado, da visão individualista, e a aspiração por normas jurídicas que
exprimam os valores atuais.
O Supremo Tribunal Federal ao analisar o direito à integridade do
meio ambiente, valeu-se da teoria geracional para classificá-lo como um
“típico direito de terceira geração”, constituindo uma “prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos
humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo
identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais
abrangente, à própria coletividade social”. Sintetizando a teoria geracional, nos
seguintes termos:
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) –
que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o
princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos,
69

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração,
que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente
a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e
constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão
e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores
fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade (MS
22.164-0 SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 30-10-1995).
Entretanto, ante a inesgotabilidade das vertentes da dignidade, verdadeiros
aspectos da liberdade humana, parte da doutrina começa a se manifestar sobre
o início de uma nova etapa do processo de dinamogenesis. Do conhecimentodescobrimento de um novo valor “que concretiza a dignidade da pessoa humana
para além da solidariedade” (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 182).
Neste ponto, merece destaque o entendimento de Paulo Bonavides
(2010, pp. 571-579), que defende a existência de uma quarta e de uma quinta
geração de direitos. Para o autor, a quarta geração teria seus valores evolados
da dinâmica da globalização política, correspondendo à “derradeira fase de
institucionalização do Estado Social”:
são direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à
informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da
sociedade aberta do futuro, em sua dimensão máxima de universalidade, para a
qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência.
Quanto aos direitos de quinta geração, o autor proclama o direito à paz
como um direito natural dos povos, indispensável ao desenvolvimento.
Sobre a doutrina de Paulo Bonavides, Ingo Wolfgang Sarlet (2005,
p. 60) destaca que: A proposta do Prof. BONAVIDES, comparada com as
posições que arrolam os direitos contra a manipulação genética, mudança de
sexo, etc., como integrando a quarta geração, oferece a nítida vantagem de
constituir, de fato, uma nova fase no reconhecimento dos direitos fundamentais,
qualitativamente diversa das anteriores, já que não se cuida apenas de vestir
com roupagem nova reivindicações deduzidas, em maior parte, dos clássicos
direitos de liberdade.
Identificando novas exigências, que excedem a terceira geração dos
direitos humanos, Norberto Bobbio (1992, p. 6) pondera que “já se apresentam
novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração,
referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que
permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo. Quais são os
limites dessa possível (e cada vez mais certa no futuro) manipulação? ”.
Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010)
destacam que a ética, a responsabilidade ou a moralidade científica seriam
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os valores preponderantes aptos a identificar e constituir uma quarta fase da
evolução dos direitos humano, ante uma realidade caracterizada pela fluidez nas
relações sociais e pelo avanço tecnológico e experimental, genético e biológico,
nos seguintes termos:
Entretanto, importante destacar que por intermédio da ética é possível
identificar uma série de direitos e princípios vitais para a transparência e o
avanço da ciência, como no caso da difusão correta da informação científica ou
até mesmo quando se assume desconhecer os impactos e efeitos colaterais das
novas tecnologias e/ou experiências.
O caráter cumulativo, indissociável e interdependente dos direitos
humanos, levou muitos autores (dentre eles: Willis Santiago Guerra Filho,
Paulo Bonavides, Vladmir Oliveira da Silveira, Maria Mendez Rocasolano,
Carlos Weis, entre outros) a rechaçarem a expressão geração e sugerirem a
sua substituição pelo vocábulo dimensão, uma vez que as gerações de direitos
humanos não se excluem ou sucedem, mas se completam.
Entendendo as gerações de direitos humanos como um processo
cumulativo e qualitativo, Paulo Bonavides (2000, p. 517):
Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestarse em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo
cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por bússola uma
nova universalidade: a universalidade material e concreta, em substituição da
universalidade abstrata e, de certo modo, metafísica daqueles direitos, contida
no Jusnaturalismo do século XVIII
Por sua vez, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2000, p. 28) referindose aos direitos fundamentais, ora entendidos de modo mais abrangente, como
direitos humanos, conclui pela complementaridade dos direitos humanos, nos
seguintes termos:
Na visão contemporânea, as liberdades públicas, ou, como por muito
tempo a elas se chamou no Brasil, os direitos individuais, constituem o núcleo
dos direitos fundamentais. A eles – é certo – se agregam primeiro os direitos
econômicos e sociais, depois os direitos de solidariedade, mas estes e outros
direitos não regeneram essas liberdades, visam antes a completá-las.
Desta maneira, os direitos humanos evoluem cumulativamente, de
modo complementar, na medida em que coexistem e integram-se nas chamadas
dimensões de direitos, nos termos da expressão cunhada por Willis Santiago
Guerra Filho (2001, pp. 46-47):
[...] ao invés de ‘gerações’ é de se falar em ‘dimensões
de direitos fundamentais’, nesse contexto, não se
justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações
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anteriores não desaparecem com o surgimento
das mais novas. Mais importante é que os direitos
‘gestados’ em uma geração, quando aparecem
numa ordem jurídica que já traz direitos da geração
sucessiva, assumem outra dimensão, pois os direitos
de geração mais recentes tornam-se um pressuposto
para entendê-los de forma mais adequada e,
consequentemente, também para melhor realizá-los.
Entretanto, propondo-se a compreender o valor da solidariedade
decorrente da ampliação do conteúdo da dignidade da pessoa humana, o
presente trabalho ater-se-á à terceira dimensão dos direitos humanos e seus
elementos caracterizadores.
Expostas as razões quanto à diferenciação entre as expressões “geração”
e “dimensão”, a partir deste ponto opta-se pelo uso do termo “dimensão”, posto
que o presente trabalho se alinha ao entendimento que defende que os direitos
se desenvolvem em um processo cumulativo.
4. A TERCEIRA DIMENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A SOLIDARIEDADE
Os direitos de terceira dimensão repercutem a fluidez das sociedades
hipercomplexas. São direitos com titularidade difusa, “passando a considerar o
homem como não vinculado a esta ou àquela categoria, a este ou àquele Estado,
mas como um gênero com anseios e necessidades comuns” (SILVEIRA;
ROCASOLANO, 2010, p. 201). Assim, os povos é que passam a ser os sujeitos
de direitos humanos e não apenas os indivíduos.
Também invocados como direitos da solidariedade ou da fraternidade, os
direitos de terceira geração demandam uma intensa participação do cidadão, a “união
de esforços na construção de um mundo melhor” (SILVEIRA; ROCASOLANO,
2010, p. 201). E esta participação revela-se como “um fenômeno do maior interesse
na experiência jurídico-política contemporânea” (ANTUNES, 2001, p. 191), ante
a tensão entre os interesses públicos e a esfera individual e os desafios enfrentados
para a identificação do titular das obrigações derivadas e do próprio titular destes
“novos direitos humanos”: se o “povo”, a “Nação” ou o “Estado”.
A frequência dos fenômenos metaindividuais revelou a incapacidade e a
insuficiência das estruturas públicas e privadas para garantir a “existencialidade
concreta” (BONAVIDES, 2010, p. 569) do gênero humano, ameaçando o
próprio destino da humanidade e revelando a imediata necessidade de proteção
do ser humano na sua essência, tanto nas suas relações em face do Estado,
quanto nas suas relações privadas, em face de particulares e da coletividade.
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A terceira geração de direitos humanos promove uma releitura dos
direitos de primeira e segunda gerações sob o prisma difuso, compondo a
retomada dos direitos de solidariedade consagrados na trilogia da Revolução
Francesa. Dentre outros, observa-se a reformulação do problema da tortura,
do direito à vida, do prolongamento artificial da vida, do valor do trabalho
humano. Assim, os direitos tradicionais apresentam-se sob uma perspectiva
difusa dos direitos humanos. Neste sentido, não se vislumbram indivíduos e/
ou categorias de indivíduos, mas toda a Humanidade como titular de “direitos
humanos globais” (WEIS, 2012, p. 52).
O valor da solidariedade engloba, dentre outros, o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao desenvolvimento real
e sustentável do homem e do meio ambiente, o direito à paz e o direito à
autodeterminação dos povos, o direito a um status socialis do indivíduo em
sua relação jurídica com os demais e, em particular, com grupos e corporações
capitalistas, entre outros.
Uma vida digna sob o paradigma da solidariedade objetiva a tutela
integral do indivíduo, sob o prisma individual, social e difuso, incluindo a
qualidade de vida como um todo, além do equilíbrio e da segurança ambiental.
Seu conteúdo abarca tanto as condições essenciais à sobrevivência do ser
humano, quanto um complexo de elementos que garanta o seu bem-estar físico,
mental e social, com esteio na solidariedade dos povos.
O primado da solidariedade rompe com as barreiras da soberania
nacional, uma vez que deve ser projetado para além das fronteiras domésticas. Os
seres humanos passam a ser vistos como um gênero, com anseios e necessidades
comuns a toda a humanidade (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 177),
integrantes de uma mesma “aldeia global”, apesar do aumento da complexidade
mundial, que gera inúmeros conflitos e desequilíbrios (FERRAJOLI, 2002, pp.
46-47). Neste sentido, Ramón Matín Mateo (2003, p. 44):
[…] más allá de los límites que acotan las soberanías
de los Estados nacionales, la solidariedad debe ser
un imperativo no sólo ético, sino también práctico,
impuesto por la base internacional de la mayoría de
los sistemas naturales y por la necessidad de limitar, en
aras del desarrollo sostenible, un excesivo uso de los
recursos, lo que requiere obligadamente de asistencias
y transvases. Así la solidariedad aparece como
complemento y a la vez consecuencia y corolario de
la puesta en vigor de los principios antes enunciados
(ubicuidad, sostenibilidad, globalidad y subsidiaridad).
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Nesta senda, o fundamento dos direitos de solidariedade estrutura as
bases do Estado Constitucional Cooperativo. Esta nova geração de direitos
irradia seus efeitos no âmbito constitucional para aproximar os estados soberanos
e compor uma comunidade internacional, motivada pelo cooperativismo, como
meio de garantir os direitos concernentes a toda a humanidade. Enquanto valor,
a solidariedade está apta a combater a acentuada desigualdade econômica,
sociocultural e política, entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos
e em via de desenvolvimento.
Esta visão não reducionista, leva a compreensão de que a solidariedade
emerge como um valor ante as circunstâncias históricas atuais, evidenciando seu
caráter sistêmico e difuso, o que exige uma compreensão interdisciplinar, não
somente na perspectiva vertical, de ações estatais perante o cidadão, mas ainda,
sob a perspectiva horizontal, nas relações entre os indivíduos, e a necessidade
de superação de um modelo de mundo cindido, em prol da proteção do gênero
humano, com fundamento na dignidade do indivíduo. Desta forma, pode-se
dizer que o paradigma da terceira geração de direitos humanos é a qualidade de
vida genuína em um contexto de pós-modernidade.
Nesta senda, ganha força e importância o direito ao desenvolvimento real,
que possibilita o descobrimento e aprimoramento das habilidades potenciais do ser
humano, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que assegura
a defesa e a preservação das presentes e futuras gerações, ambos, objeto de
conferências internacionais, respectivamente, em 1994, a Conferência Internacional
sobre a população e o desenvolvimento, no Cairo, e, em 1992, a Conferência das
Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, no Rio de Janeiro.
O direito ao desenvolvimento foi objeto da Declaração sobre o Direito
ao Desenvolvimento de 1986, que expressamente incorporou-o ao contexto
jurídico internacional. Seu artigo 1º assegurou:
O direito ao desenvolvimento é um direito humano
inalienável, em virtude do qual toda pessoa e
todos os povos estão habilitados a participar do
desenvolvimento econômico, social, cultural e
político, para ele contribuir e dele desfrutar, no qual
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
possam ser plenamente realizados.
Já o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está
expressamente inserto no texto constitucional no artigo 225 e parágrafos.
Dos elementos essenciais caracterizadores das gerações de direitos - os
valores preponderantes em cada período, o conteúdo de direitos e as categorias
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de direitos preponderantes, que em sede de terceira geração são identificados,
respectivamente, pela solidariedade/ fraternidade, pela paz, meio ambiente e
desenvolvimento e pelos direitos difusos – pode-se observar que citada geração
irradia seus efeitos a todos e determina o seu respeito, tanto nas relações entre
os indivíduos e os Estado, quanto nas relações entre os indivíduos ou entre o
indivíduo e a coletividade, como garantia de eficácia. Neste sentido, extrai-se
o contido nos parágrafos segundo e terceiro, do artigo segundo da Declaração
sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986:
§2. Todos os seres humanos têm responsabilidade pelo desenvolvimento,
individual e coletivamente, levando-se em conta a necessidade de pleno respeito
aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como seus deveres
para com a comunidade, que sozinhos podem assegurar a realização livre e
completa do ser humano e deveriam por isso promover e proteger uma ordem
política, social e econômica apropriada para o desenvolvimento.
§3. Os Estados têm o direito e o dever de formular políticas nacionais
adequadas para o desenvolvimento, que visem ao constante aprimoramento
do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos, com base em sua
participação ativa, livre e significativa, e no desenvolvimento e na distribuição
eqüitativa dos benefícios daí resultantes
E, ainda, o disposto no princípio 5 da declaração do Rio sobre o
meio ambiente: “Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito
indispensável para o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa
essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades de padrões
de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população do mundo”.
Assim, entende-se que os direitos humanos de terceira geração
descortinam um novo paradigma ao poder público, às empresas e à coletividade,
suscitando uma importante tarefa dogmática jurídica contemporânea difusa,
em busca da efetividade destas novas percepções humanas, voltadas ao
planejamento e a sustentabilidade.
CONCLUSÃO
Os direitos humanos evoluem cumulativamente, na medida em que
coexistem e integram-se nas chamadas dimensões de direitos.
A terceira dimensão dos direitos humanos, promove uma releitura da
dignidade da pessoa humana, ampliando o seu conteúdo de modo a garantir
a proteção integral da existência humana. Esta terceira dimensão dos direitos
humanos possui como valor preponderante a solidariedade, que relaciona
o conteúdo conceitual e normativo da dignidade do homem ao bem-estar
ambiental, sem excluir o bem-estar individual e o social.
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O valor “dignidade” é composto por elementos de liberdade. O marco
fundamental da dignidade da pessoa humana vai se concretizando através do
fenômeno jurídico-social da dinamogenesis.
A teoria da dinamogenesis explica o amadurecimento, a seleção e a
conformidade de valores, ao seio social, e, consequentemente, a normatização
de regras de direito, a fim de protegê-los e garanti-los, ante as necessidades e
exigências dos seres humanos.
Uma vida digna sob o paradigma da solidariedade objetiva a tutela
integral do indivíduo, sob o prisma individual, social e difuso, incluindo a
qualidade de vida como um todo, além do equilíbrio e da segurança ambiental.
Seu conteúdo abarca tanto as condições essenciais à sobrevivência do ser
humano, quanto um complexo de elementos que garanta o seu bem-estar físico,
mental e social, com esteio na solidariedade dos povos.
Os direitos humanos de terceira dimensão irradiam seus efeitos em
todos os segmentos sociais. Desta maneira, tanto as relações públicas, quanto
as relações privadas os absorve e os reflete.
Este trabalho permite concluir, que o surgimento da terceira dimensão
dos direitos humanos, observando-se o valor da solidariedade tanto nas relações
públicas, quanto nas privadas, garante a própria liberdade no seu sentido mais
amplo, componente histórico e natural da dignidade da pessoa humana.
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Resumo: O presente trabalho tem como tema - “Welfare Mix” na garantia dos
Direitos Humanos no mundo contemporâneo: análise dos principais avanços em
relação ao “Welfare States”. Assim, tem o objetivo principal a análise do processo
contemporâneo de parceria do setor público com o setor privado na garantia dos
Direitos Humanos, bem como demostrar os principais avanços em relação ao
Estado Social. Utilizamos o método hipotético-dedutivo com a metodologia
pautada na análise de livros, artigos científicos e documentos. Temos como
hipótese inicial a efetivação do “Welfare Mix” na sociedade contemporânea
torna-se um avanço se comparado com o “Welfare States” mediante as diversas
formas e diversos atores na garantia dos Direitos Humanos resultante da função
social, responsabilidade socioambiental, ação social e filantropia empresarial;
fundamentado em uma sociedade plural e fraterna.
Palavras-Chave: Garantia; Welfare; Mix.
Abstract: This work has as its theme - “Welfare Mix” in ensuring human
rights in the contemporary world: analysis of the major advances in relation to
the “Welfare States”. So, has the main objective analysis of the contemporary
process of partnership between the public sector with the private sector in
ensuring human rights, as well as demonstrate the major advances in relation
to the welfare state. We will use the hypothetical-deductive method with the
methodology guided the analysis of books, papers and documents. We as initial
hypothesis the realization of the “Welfare Mix” in contemporary society through
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various forms of guarantee of human rights by enterprises by: social function,
social responsibility, social action and corporate philanthropy.
Keywords: Warranty; Welfare; Mix.
INTRODUÇÃO
A figura do Estado passou por drásticas transformações no processo
jurídico e garantidor dos Direitos Humanos, bem como na sua relação junto aos
demais entes internos e externos.
Por isso, este trabalho busca analisar o “Welfare Mix” na garantia dos
Direitos Humanos no mundo contemporâneo, tendo justificativa a análise dos
principais avanços deste modelo se comparado com o “Welfare States”. Nesta
pesquisa foi adotado método hipotético-dedutivo mediante a análise de livros e
artigos jurídicos para chegarmos a uma conclusão cineticamente válida.
Assim, no primeiro capítulo apresentaremos uma breve evolução da
importância do capitalismo e socialismo para a compreensão do “Welfare
State”, bem como, indiretamente para o “Welfare Mix”, ressaltando o discurso
dos Direitos Humanos e suas respectivas gerações/dimensões perante tais
modelos econômicos.
No Segundo capítulo, apresentamos uma breve evolução histórica
sobre o “Welfare States”, compreendendo uma abordagem constitucional deste
modelo, inclusive diferenciando os termos “constituição econômica” (formal
e material) e “constituição dirigente”. Ademais, ainda neste segundo capítulo,
apresentamos uma breve evolução histórica sobre as constituições brasileiras
que formalmente/materialmente garantiram os direitos sociais da população.
Na terceira parte deste trabalho analisaremos os conceitos e definições
do “Welfare Mix”, bem como a justificativa desta concepção, tendo em vista a
crise econômica dos diversos Estados do início do século XXI, bem como em
decorrência da solidariedade entre todos os outros agentes (empresas, sociedade
civil, ONGs e organizações internacionais), como visto, o “Welfare Mix”
demonstra-se como uma figura plural, fraterna e globalizada da sociedade.
Por fim, apresentamos uma breve explanação sobre a funcionalização do
“Welfare Mix”, em especial, sobre o papel das empresas na garantia dos Direitos
Humanos, tendo em vista a figura solidária constitucional garantida na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 3º, inciso I.
1. IMPORTÂNCIA DO CAPITALISMO E SOCIALISMO PARA O “WELFARE STATES”
E “WELFARE MIX”
Na prática, o ideal liberal era o fundamento do capitalismo clássico,
fundamentado na exploração do trabalho pela classe burguesa, que,
automaticamente, ocasionaria a acumulação de bens.
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Contudo, anteriormente (civilização pré-capitalista), a miséria e todas
as desigualdades socais também já eram existentes, mas ocorriam basicamente
pela escassez de produtos ocasionada, em regra, pela falta de ferramentas
adequadas para extração dos produtos, ou pela falta natural dos bens, decorrente,
principalmente, por fatores naturais.
Já no capitalismo, a miséria e a desigualdade social não estão ligadas,
necessariamente, a falta de desenvolvimento industrial, nem tão pouco por
questões de circunstâncias da própria natureza daquela região/localidade.
Geralmente o advento do liberalismo econômico, com o automático acumulo de
riqueza gera a ganância em retirar dos demais (cidadãos) os recursos financeiros
deles e o desejo de se tornar ainda maior e submeter a população as regras do
seu empreendimento.
Com isso, independe das ferramentas de trabalho da sociedade, e de
fatores da natureza para ocasionar as desigualdades; é claro que estas situações
na sociedade liberal capitalista servem apenas como agravantes. Percebe-se,
portanto, que o Estado Liberal pauta-se nos direitos humanos de primeira
geração/dimensão (liberdade) com a atuação, em regra, negativa, deixando
o próprio mercado como promovedor dos direitos e garantias dos cidadãos
(SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 15-92). Por sua vez, a meritocracia e
a eficiência das instituições privadas seriam fundamentais para cada indivíduo.
Entretanto, o liberalismo clássico, conforme já mencionado
anteriormente, até admitia a possibilidade de intervenção estatal na economia,
desde que fosse para promover a livre concorrência e os fundamentos da ordem
capitalista, como o zelo da ordem pública, a segurança jurídica dos contratos, e
as liberdades individuais.
Cumpre observar que a ideia de igualdade, segunda geração/
dimensão dos direitos humanos (SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p.
15-92), não está totalmente distante desta teoria liberal, pelo contrário, a
base da livre concorrência seria na igualdade de oportunidades, conforme
palavras de Rodrigo Castelo:
De acordo com os principais teóricos do liberalismo
clássico, dos quais se destacam John Locke e Adam
Smith, os agentes econômicos – compradores e
vendedores de mercadorias – estabeleceriam relações
sociais perfeitamente livres, justas e iguais. Na esfera
da circulação, mercadorias são trocadas por valores
equivalentes, mesmo raciocínio valeria para a esfera
política. Todos os indivíduos possuíam direitos iguais
e assim deveriam ser tratados pelas leis, independente
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da classe social, da origem familiar, da raça, do
gênero etc. Nenhuma forma de discriminação,
positiva ou negativa, seria tolerada. A igualdade
e a liberdade estariam, portanto, assegurados pela
ação do mercado e do Estado, o guardião-noturno
do empreendedorismo econômico dos burgueses
(CASTELO, 2013, p. 16-17).
Mas diante das críticas e problemas enfrentados pelo capitalismo
clássico, principalmente sobre as desigualdades sociais, outras teorias
conseguiram um grande número de seguidores, dentre elas destaca-se a de
Karl Marx. Sua teoria fundamentada na propagação da ideia que a burguesia
(detentora do monopólio dos meios de produção e das leis que lhes protegem)
ocasionaria profunda desigualdades entre classes sociais, pois a classe
trabalhadora (aqueles que detêm somente sua força de trabalho, sendo obrigada,
por meio de coerção econômica, a vender-se como uma mercadoria qualquer
para ter acesso aos meios de subsistência) não possuíam os meios necessários
ao exercício efetivo das liberdades, nem tão pouco utilizar-se de forma digna
das riquezas que produziam.
Por tais motivos, conforme menciona Roman Rosdolsky no livro
“Gênese e Estrutura de O Capital”, Karl Marx já trazia uma possível solução
para este problema do acumulo de riquezas em decorrência da alta taxa de lucro,
ou seja, apenas a lei de forma impositiva poderia limitar o lucro, tendo em vista
que o próprio mercado não seria suficiente para baixar de forma coerente e
condizente o lucro e realizar para todos um amplo acesso aos bens e serviços
necessários para uma vida digna, conforme veremos no trecho a seguir:
[Karl Marx] A concorrência só pode fazer baixar
permanentemente e em todos os setores as taxas de
lucro, ou seja, só pode fazer baixar permanentemente
as taxas médias de lucro, com a força de uma lei, se
for concebível – e só na medida em que for concebível
– uma queda geral e permanente antes mesmo da
concorrência operar, por motivos que não tem nada a
ver com ela (ROSDOLSKY, p. 315).
Deteriorando-se pelas suas próprias contradições, o capitalismo
liberal passou a tomar outros rumos e subdivisões, pois seria insustentável,
segundo seus críticos, a manutenção do Estado que propiciava a total
liberdade da iniciativa privada. Percebe-se que as críticas, conforme
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mencionado adiante, foram realizadas mediante as demandas existentes na
sociedade. Neste sentido, Rodrigo Castelo descreve bem este período de
divisão dos defensores do capitalismo:
No período da decadência ideológica da burguesia
(...), a Economia Política se bifurcou em dois ramos:
a economia vulgar, com seus sicofantas diligentes
na defesa dos interesses das classes dominantes às
custas da sua reputação científica; e a Economia
Política do socialismo burguês, estampada no “oco
sincretismo” de John Stuart Mill, que objetivava
harmonizar a teoria burguesa com algumas demandas
da classe trabalhadora, “agora impossíveis de ignorar”
(CASTELO, 2013, p. 18-19).
Posteriormente, tendo em vista as críticas ao socialismo de Karl Marx e ao
capitalismo liberal de Adam Smith, surgiu na Itália o “Liberal-socialismo”, com base
nos valores socialistas, mas com ênfase nas liberdades individuais, reconhecendo os
malefícios do capitalismo aos trabalhadores, buscou reformas políticas distributivas
de curto prazo para melhorar a vida da população mais carente e, posteriormente,
conseguirem melhorar continuamente suas próprias vidas.
Entretanto, esta teoria do “Liberal-socialismo” italiano possui até hoje
diferentes entendimentos sobre sua real relação (a favor ou contrária) sobre o
socialismo clássico de Karl Marx, conforme veremos a seguir:
Diante disto, defendem-se reformas políticas
distributivistas de curto alcance para melhorar os padrões
de vida dos assalariados. Mantendo-se uma postura de
distanciamento e ataque aos setores mais radicalizados
do movimento operário, muitas vezes influenciados pela
ideologia marxista (CASTELO, 2013, p. 20).
Realizando uma crítica ao liberal-socialismo, sob o ponto de vista das
desigualdades em âmbito regional, a mais conhecida e propagada teoria liberal
com base social surgiu de uma visão centro-direita no fim do século XIX, com
o advento da teoria neoclássica anglo-saxã de Alfred Marshall que defendia o
positivismo na teoria econômica, por sua vez, também distanciou o mercado
do bem-estar social (quanto à forma ativa do Estado perante as empresas), mas
correlacionou a pobreza e as desigualdades pela não inclusão no mercado global
e pelo não desenvolvimento econômico da região.
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Portanto, o desenvolvimento econômico traria o fim da pobreza em
uma determinada região. Para tanto seria necessário, cada vez mais, o Estado/
governante deixar o mercado realizar negócios em seus respectivos países/
territórios para que a população pudesse ter acesso aos produtos e serviços
oferecidos pelas corporações privadas.
Assim, a liberdade do capitalismo seria a única forma para conseguir
o bem-estar da população, pois o Estado não conseguiria oferecer produtos e
serviços melhores do que a própria iniciativa privada e, consequentemente, o
desenvolvimento econômico; já o socialismo, segundo Alfred Marshall seria
“o maior perigo no presente ao bem-estar humano” (VALADÃO, 2010, p.12).
Entretanto, com o advento da crise econômica de 1929 nos Estados
Unidos da América, berço para o Estado Liberal, houve um grande número de
desempregados e propagação da pobreza, com isso, a ideia de bem-estar social
realizada pelo próprio mercado ficou ainda mais deteriorada.
Assim, ainda baseado nas ideias de Alfred Marshall, mas ciente dos
equívocos anteriores sobre o bem-estar social do capitalismo liberal, John Maynard
Keynes propôs uma nova fórmula ao capitalismo, mas sempre ressaltado seu repúdio
ao socialismo (revolucionário ou liberal) pelas ajudas aos miseráveis e analfabetos,
em contrapartida aos burgueses e letrados, pois segundo John Maynard Keynes:
Como posso adotar um credo que, preferindo a lama
aos peixes, exalta o proletariado grosseiro acima
da burguesia e da “intelligentsia”, que, com todas
as falhas, são o que há de melhor e carregam as
sementes do que há de mais avançado nas realizações
humanas? (KEYNES, apud PEREIRA, 2010, p. 15).
Para tanto, realizou seus estudos sobre o Estado Liberal e, publicou o
livro “Teoria geral do emprego, do juro e da moeda” (1936), em que o sistema
capitalista não poderia ficar sem regras gerais impositivas sobre as questões
sociais, caso contrário, ocasionaria o próprio fim do sistema capitalista, mas
sempre distanciando do sistema comunista, mas aproximando-se da classe
trabalhadora e seus respectivos sindicatos, até mesmo porque para aprovar suas
ideias precisaria de apoio da própria população e seus governantes.
Para isto, John Maynard Keynes não propôs um novo sistema do que fora
apresentado por Alfred Marshall, mas apenas pequenas reformas monetárias,
fiscais, políticas salariais, dentre outras, conforme veremos a seguir:
O Estado capitalista sofreu, naqueles momentos
de agoniações da crise orgânica, importantes
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alterações em sua estrutura, pois seria responsável
por desempenhar funções não previstas no “script”
original do Estado mínimo: planificação indicativa da
economia, política salarial, fiscal, monetária e sociais,
implementando, neste último caso, sistemas nacionais
de seguridade social alicerçados no financiamento
tripartite (governo, empresas e trabalhadores). A
ciência econômica, considerada axiologicamente
neutra pelos neoclássicos, imiscuiu-se ativamente no
mundo profano da política, propondo ações práticas
de regulação dos recados e mecanismos de promoção
do bem-estar social. (...) As políticas econômicas
keynesianas, a expansão mundial do fordismo e o
quadro institucional de Bretton Woods, bem como
a competição com o bloco soviético, conduziram a
ordem capitalista a sua era de ouro, como diria Eric
Hobsbawm. O bloco histórico fordista-keyseniano,
ao gerar altas taxas de crescimento econômico e
de produtividade do trabalho e do capital nos anos
30 “Anos Gloriosos”, proporcionou aumentos reais
dos salários e recursos fiscais que financiavam os
gastos sociais crescentes, como sistemas universais
de seguridade social. Assegurou-se, assim, as
bases econômicas e financeiras do “Welfare State”
(CASTELO, 2013, p. 25).
Conclui-se que o capitalismo clássico foi fundamental para a liberdade
da sociedade, mas a refutação socialista, independente de sua utopia aplicável,
conseguiu questionar o papel do Estado e, em âmbito mundial, possibilitou o
surgimento do Estado Social, conforme veremos a seguir.
2. “WELFARE STATES” SEU SURGIMENTO ATÉ A ATUAL CRISE DESTE MODELO
Historicamente, a consolidação constitucional do Estado de Bem-Estar
Social ocorreu apenas no século XX com o advento da Constituição Mexicana
de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919, cujos limites e conteúdos sobre a
propriedade privada estavam em leis ordinárias, conforme observa Isabel Vaz:
(...) a constituição de 1919 garante a propriedade
privada, cujos limites e conteúdo são atribuídos
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às leis ordinárias (...) estas limitações de natureza
negativa, por assim dizer, segue-se uma disposição de
cunho positivo, ao afirmar o texto que “a propriedade
privada impõe obrigações”. Com esse dispositivo, a
faculdade do “uso” da propriedade deve, não apenas
beneficiar o título, mas construir, ao mesmo tempo,
“um serviço para o mais alto interesse comum (VAZ,
1993, p. 112-113).
Estas Constituições tornaram-se vanguardistas, pois são consideradas
constituições econômicas, mas possui esta nomenclatura não pela previsão de
normas econômicas no seu texto constitucional, mas sim, pela positivação das tarefas
a serem realizadas pelo Estado, com intuito de atingir certos objetivos ideológicos
conforme descrição no próprio texto constitucional (BERCOVICI, 2004, p. 39).
Ressalta que a forma de constituição econômica está interligada com a
ideia de uma constituição dirigente, mas não significa necessariamente a mesma
coisa, pois, conforme mencionado anteriormente, as constituições econômicas
possuem ideologias no próprio texto constitucional, enquanto as constituições
dirigentes possuem programas para o futuro com a formulação política de
atuação estatal e da sociedade (CANOTINHO, 2001, p. 150-153).
A Constituição Econômica que conhecemos surge
quando a estrutura econômica se revela problemática
quando cai a cresça na harmonia preestabelecida do
mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer
alterar a ordem econômica existente, rejeitando o
mito da autorregulação do mercado (BERCOVICI,
2005, p. 33).
Destaca-se que a Constituição Econômica possui uma subdivisão
importante para compreender todo o processo progressivo e garantidor
dos direitos: a primeira espécie - Constituição Econômica Formal - em que
expressamente traz as regras ideológicas na economia para serem cumpridas no
próprio dispositivo constitucional. Enquanto a segunda espécie - Constituição
Econômica Material - abrange todas as regras aplicáveis na prática, com normas
e instituições jurídicas garantidoras, independentemente de estarem em texto
constitucional ou infraconstitucional, mas que possui uma execução prática dos
direitos previstos formalmente. (MOREIRA, 1979, p. 88).
Assim, a Constituição de Weimar tornou-se ícone histórico para o
Estado Social como uma das primeiras Constituições Econômicas (sob o aspecto
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formal) baseado em uma ideia principiológica da função social da propriedade
que será ainda analisada posteriormente.
Entretanto, para alguns doutrinadores, as regras trazidas pela
Constituição de Weimar foram ainda mais inovadoras ao impor também
de forma positiva alguns direitos socais para a sociedade, realizados pela
própria sociedade. Assim, a Constituição de Weimar tornou-se ícone também
da solidariedade social, conforme estudaremos a seguir, pois havia regras
negativas e positivas para a sociedade. Entretanto, para Fábio Konder
Comparato, tais regras também eram formalmente previstas, pois o legislador
não buscou sua aplicabilidade e até mesmo a própria doutrina alemã não
conseguia compreendê-las de forma de clara, vejamos:
A norma tem, indubitavelmente, o sentido de uma
imposição de deveres positivos ao proprietário. O
verbo “verpflichten” (obrigar), conjugado a “dienen”
(servir) na 2ª parte do dispositivo, indica com clareza
que não se trata aí de simples restrições a ação do
proprietário. A doutrina germânica, no entanto, não
conseguiu extrair uma aplicação pratica do princípio
constitucional (COMPARATO, 1995, p. 33).
Além da questão constitucional, não podemos esquecer que estas
transformações do Estado Liberal em Estado Social também advieram da
compreensão pela sociedade dos direitos subjetivos. Bem como dos movimentos
revolucionários causados em decorrência desta compreensão dos direitos
subjetivos. (HABERMAS, 2001, p. 477-478).
Vale ressaltar que a ideia de revolução na Europa aconteceu de
forma completamente diferente do Brasil, pois lá houve lutas travadas
por setores emergentes que lutaram de forma brava e constante contra os
privilégios da corte. Já no Brasil, o “liberalismo” adveio pelas articulações
das oligarquias, conjuntamente com os grandes proprietários de terra, em
regra, produtores de cana de açúcar, que queriam apenas privilégios para
eles, por sua vez, a luta não era pela maioria da população, tão pouco para
garantir direitos para toda população.
Igualmente, estas articulações também não eram contra a própria corte
que governava o país, pois continuavam querendo os benefícios realizados
pelos governantes para esta classe (WOLKMER, 2008, p. 94).
O “Welfare State” possui características próprias, dentre elas:
necessidade do capitalismo como forma de organização do capital, mas com
a garantia de direitos sociais, em regra, realizado pelo próprio Estado para
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proporcionar o bem-estar social da população, conforme os ensinamentos do
professor José Afonso da Silva sobre o Estado Social:
Caracteriza-se no propósito de compatibilizar, em
um mesmo sistema, como anota Elias Diaz, dois
elementos: o capitalismo como forma de produção,
e a consecução do bem-estar social geral, servindo
de base ao neocapitalismo típico do “Welfare State”
(SILVA, 1997, p. 116).
Os primeiros delineadores das constituições econômicas brasileiras
também não continham um poder real de mudança da sociedade, e eram apenas
medidas formais na garantia dos direitos sociais, sem muita aplicabilidade e
sem o claro intuito de promover o melhor para todos, mas sim, para os senhores
da terra e seus coligados politicamente e socialmente:
Efetivamente, o Constitucionalismo brasileiro, quer
em sua primeira fase política (representado pelas
Constituições de 1824 e 1891), quer em sua etapa
social posterior (Constituição de 1934) expressou
mais os intentos da regulamentação das elites do
que propriamente a autenticidade de movimento
nascido das lutas populares por cidadania ou mesmo
de avanços alcançados por uma burguesia nacional
constituída no interregno de espaços democráticos.
As demais constituições brasileiras (as autoritárias
de 1937, 1967 e 1969), bem como a liberal
burguesa, com matrizes mais sociais, de 1946)
representavam sempre um Constitucionalismo de
base não-democrática (no sentido popular), sem a
plenitude da participação do povo, utilizando mais
como instrumental retórico oficializante de uma
legalidade individualista, formalista e programática
(WOLKMER, 2008, p. 50).
Afirma-se que uma das poucas exceções de medidas garantidoras
adveio de um movimento revolucionário de uma grande parte da população,
em especial, dos trabalhadores paulistas que se organizaram em 1932, e acabou
sendo um dos marcos históricos de conquista de direitos pelos próprios civis,
pelos trabalhadores, conforme bem menciona Gilberto Bercovici:
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A adesão dos trabalhadores ao populismo e à legislação
trabalhista é também entendida como uma espécie de
atuação programática, visando consolidar conquistas
alcançadas e obter novos benefícios. A legislação
trabalhista permitiu a imposição de concessões e
deveres ao Estado e aos empregadores. A sua utilização
é apropriada de modos diferentes de acordo com os
vários interesses em conflito. Os direitos trabalhistas
não foram entendidos como dádiva, mas como
conquista (BERCOVICI, 2005, p. 21).
Ainda na década de trinta, baseado na Constituição Polonesa, a
Constituição de 1937 trouxe novas considerações sobre o aspecto social, em
regra, no bojo do capítulo nomeado de “Ordem Econômica” - artigos 135 a
155 – sendo um dos principais marcos a possibilidade de intervenção do Estado
na economia, mas apenas para resguardar os “interesses da nação”, criou o
Conselho Econômico Nacional formado por representantes das indústrias,
comércio, produtores, trabalhadores e o próprio governo.
Outrossim, sob o aspecto material da constituição econômica social, o
Brasil também criou mecanismos para resguardar os direitos da população, isto
pode notado no Decreto-Lei 869, promulgado em 18 de novembro de 1938, em
que estabeleceu os crimes contra a economia popular, estabelecendo regras para
o comércio de práticas abusivas, tais como: manipulação da oferta e procura,
fixação de preços mediante acordo de empresas, venda abaixo de preço e custo,
dentre outros deveres ao mercado.
Ressalta-se que esta lei foi um marco histórico no direito concorrencial
nacional, mas o que sobressaíram nesta lei foram as garantias à população
“consumidora” que carecia de políticas criadas pelo Estado para garantir
direitos mínimos, conforme é possível notar nas palavras de Gilberto Bercovici:
No Brasil, portanto, o direito concorrencial não
nasce como consequência do liberalismo econômico,
mas como repressão ao abuso do poder econômico,
buscando proteger a população em geral e o
consumidor em particular. Com este decreto-lei, pela
primeira vez, proíbem-se práticas abusivas, como
manipulação de oferta e procura, fixação de preços
mediante acordo de empresas, venda abaixo do
preço de custo, etc. A preocupação principal era com
relação aos preços mais que com a concorrência em
si (BERCOVICI, 2005, p. 114).
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Já a Constituição de 1945, buscou-se mecanismos não apenas repressivos
como os anteriores (crimes contra a economia popular), mas também com
mecanismos preventivos ao direito econômico no geral, neste caso, sobre o
direito antitruste, como pode ser visto no artigo 148 na Constituição de 1946:
Constituição Federal de 18 de Setembro de 1946 –
Art. 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de
abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou
agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja
qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar
os mercados nacionais, eliminar a concorrência e
aumentar arbitrariamente os lucros (BRASIL, 1946).
Nos anos seguintes outras medidas foram tomadas pelo governo
brasileiro para o desenvolvimento econômico, mas com o discurso de também
conseguir o desenvolvimento social da população, ainda que na prática não
conseguiu grandes avanços sociais, sendo um dos principais marcos históricos
a Lei 4.137 de 10 de setembro de 1962 que enumerou de forma taxativa todas
as formas de abuso de poder, para que não houvesse dúvida no judiciário de
quais as práticas que deveriam ser combatidas no Brasil em prol da população.
A criação do órgão fiscalizador de práticas abusivas CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) e o apoio à CEPAL (Comissão Econômica
para América Latina), buscou-se solucionar os problemas latino-americanos na
estrutura econômica e social. Notoriamente, todas estas medidas buscavam o
desenvolvimento econômico e social, conforme veremos a seguir:
Ambas as tarefas deveriam ser executadas
conjuntamente, ou seja, o desenvolvimento
econômico não viria antes do desenvolvimento
social, mas seriam independentes. As transformações
na estrutura social, particularmente a reforma agrária,
eram necessárias para o desenvolvimento. A questão
do Brasil deixou de ser a industrialização em si, que
era um processo irreversível com o Plano de Metas
de Juscelino Kubitschek (1959-1961), mas para onde
conduzir o desenvolvimento e como solucionar os
problemas sociais, notoriamente a questão agrária
(BERCOVICI, 2005, p. 27).
Já nas Constituições de 1967 e 1969 (a última uma emenda
constitucional nº1/69, mas com grande poder modificador que é considerado
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por parte da doutrina como uma nova Constituição), também possuíam
dispositivos sobre a ordem econômica, mas sem grandes poderes inovadores
no que tange as garantias sociais, pois as medidas mais relevantes eram
em prol ao desenvolvimento econômico e, não necessariamente ao
desenvolvimento social.
Neste caso, o marco deste período da ditadura militar foi a criação
e fortalecimento das grandes corporações estatais, sejam elas de economia
mista ou puramente do Estado (Empresas Públicas). Em ambos os casos,
grandes empresas nacionais com forte participação do Estado que buscavam o
desenvolvimento econômico do país.
Ainda sobre esta questão é importante frisar que a intervenção do
Estado na iniciativa privada não visou assegurar direitos sociais à população,
mas sim, os próprios interesses dos governantes militares, chegando até a
proporcionar o risco do Estado totalitário como justificativa para intervenção
na vida privada da sociedade para “garantir direitos” supostamente coletivos,
mas camuflados nos interesses dos próprios governantes. Deste ponto faz-se na
prática a distinção entre os interesses do Estado/governantes dos interesses da
sociedade - direitos socais, (BERCOVICI, 2005, p. 27).
Com o advento da Constituição de 1988, notoriamente houve um grande
progresso na garantia dos direitos sociais, mas muito ainda está se discutindo
sobre o seu real poder de transformação da sociedade, ou seja, o debate não
está na notória mudança de perspectiva da existência de mais garantias sociais
do que as constituições anteriores, mas da aplicabilidade destes direitos sociais
pelo Estado, ou pela iniciativa privada.
Em suma, o debate doutrinário agora é quanto a Constituição Federal
de 1988 realmente possui um poder social material (aplicabilidade aos direitos
sociais garantidos na Constituição), pois, segundo alguns doutrinadores,
conforme veremos a seguir, a última Constituição Federal também foi realizada
pela elite e para própria elite, por mais que contenha ideias modernas como:
democracia com voto direto, possibilidade de participação popular, pluralismo
político, poderes relativos para novos sujeitos sociais - como associações
civis e sindicatos - não possuem medidas adequadas para garantir os próprios
direitos sociais previstos constitucionalmente, conforme veremos nas palavras
de Antônio Carlos Wolkmer:
Aliás, seu retrato igualmente liberal, formalista e
vulnerável não inviabiliza um alcance múltiplo:
afinal, tanto serve “a legitimação da vontade das
elites e a preservação do “status quo” quanto “poderá
representar um instrumento de efetiva modernização
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da sociedade, pois além de consagrar mecanismos da
democracia direta e de maior participação popular
e autonomia municipal (pluralismo político), novos
direitos comunitários foram previstos, principalmente
aqueles instrumentalizados pela figura inovadora dos
sujeitos sociais, como entidades sindicais, associações
civis, etc. (...)
Ora, vê-se, assim de um lado, uma democracia
manipulada pelo poder econômico das elites
dominantes, refletindo a presente derrocada e
insuficiência das forças progressivas; de outro,
a cantilena de um discurso neoliberal, que,
operacionalizado pelos segmentos reacionários,
reintroduz hegemonicamente novos valores,
categorias e concepções de mundo (WOLKMER,
2008, p. 145 - 146).
Desta forma, não distante do que ocorreu na colonização do Brasil, segunda
análise demostrada anteriormente, o texto constitucional de 1988 continua com os
valores de uma “elite” que está preocupada com o discurso para a sociedade, do
que realmente trazer os próprios instrumentos garantidores dos direitos sociais. Na
prática, atualmente, a Constituição dirigente atual torna-se algo não viável, ou seja,
apenas uma Constituição Econômica Social e Formal, com pouquíssimas medidas
garantidoras para se tornar algo materialmente alcançável.
De qualquer forma, a Constituição de 1988 possui um texto detalhista,
certamente em decorrência do momento crítico que o país vivenciou no período
da ditadura militar (décadas anteriores), o que justifica um texto constitucional
garantidor e com restritas possibilidades de mudança do seu texto constitucional.
Todavia, a ideia de bem-estar social de forma mista está pautada em
uma nova perspectiva de sujeitos na garantia dos direitos sociais. Embora
embrionária, esta nova perspectiva pauta-se na aplicação mista entre os diversos
agentes da sociedade na garantia dos direitos sociais, tais como: o próprio
Estado, iniciativa privada, terceiro setor, e os demais agentes internacionais,
mas é certo que este entendimento formulou uma evolução ao “Welfare State”,
conforme veremos a seguir:
O ponto de inserção histórica da ideia de constituição
econômica é a rotura, que a I Guerra Mundial manifesta
no espírito econômico: um espírito de solidariedade
que se opõe à representação individualista liberal,
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e que assenta em uma concepção ética da liberdade
econômica, que é ao mesmo tempo responsabilidade
social, e não na liberdade individualmente concebida,
inimiga da ideia de constituição econômica; um
espírito econômico segundo o qual a economia
é posta ao serviço do homem, ao qual, qualquer
que seja a sua posição no processo econômico –
capitalista, empresário, trabalhador, consumidor –
cabe, em virtude de sua dignidade e do seu sentido
criador, o primeiro lugar. A tarefa da Constituição
Econômica é, pois, fazer valer e desenvolver o sentido
supramaterial do econômico, como ordem jurídica
global da economia (MOREIRA, 1979, p. 30).
Ao longo da história, a doutrina debruçou-se nos papeis destes
diversos agentes (Estado, iniciativa privada, terceiro setor, população e as
organizações internacionais) para chegar ao bem-estar social. Entretanto, a
nomenclatura “Estado Social” não condizia com a prática exigida de todos,
por tais motivos, parte da doutrina começou a nomear de “Welfare Mix”,
conforme veremos a seguir.
3. “WELFARE MIX” E SUA APLICABILIDADE NA SOCIEDADE SOLIDÁRIA
É recorrente o levantamento de algumas questões nas últimas décadas
sobre a “escassez de recursos gerada pela explosão de demandas reprimidas,
o enfraquecimento dos Poderes Públicos em razão da globalização econômica
(...)” (SARMENTO, 2003, p. 252-253) esta concepção de um Estado-garantidor
passou a ser questionada.
Todavia, a nova concepção de um Estado de “Welfare Mix” não
abandona a ideia de um Estado Social, mas sim, apenas pautada de uma
solidariedade do Estado com outros agentes antes impensáveis na garantia
destes direitos socioambientais.
Embora embrionária, esta nova perspectiva fundamenta-se na aplicação
mista entre os diversos agentes da sociedade na garantia dos direitos sociais, tais
como: o próprio Estado, iniciativa privada, terceiro setor, e os demais agentes
internacionais, mas é certo que este entendimento formulou uma evolução ao
“Welfare State”.
Ao longo da história, a doutrina debruçou-se nos papeis destes diversos
agentes de forma separada (Estado, iniciativa privada, terceiro setor, população
e os agentes internacionais) para chegar ao “Welfare States”.
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Entretanto, a nomenclatura “Welfare States” não condiz mais com a
prática exigida de todos aqueles agentes, por tais motivos, parte da doutrina
começou a nomear de “Welfare Mix”, pois estaríamos partindo da colaboração
entre a sociedade (Welfare society) e o Estado (Welfare State) a caminho
da realização do chamando “Welfare Mix”, em que múltiplos atores estão
colaborando para as garantias sociais (VITTADINI, 2002, p. 16).
O “Welfare Mix”, deve ser considerado, com isso, de um pluralismo no
processo de bem-estar, pois trata-se de uma nova modalidade de atendimento
às demandas sociais parte do pressuposto da divisão de responsabilidades entre
Estado, sociedade civil, agentes internacionais, terceiro setor e as empresas, em
que a ação se dá de forma compartilhada entre estas esferas.
Nesta lógica, a proposta política de descentralização e de programas
autônomos vem exaltar o papel da sociedade como executora das ações sociais,
com o discurso da “possibilidade de executar políticas públicas mais próximas
das pessoas, das realidades onde vivem” (STEIN, 2000, p. 160).
A realização de atividades garantidoras mediante projetos e de
programas de cunho sociais pelas empresas no “Welfare Mix” exalta o
fortalecimento das parcerias intersetorias. Os discursos solidários que
incentivam tal cooperação, descrevem como uma forma de investir
socialmente a integração de recursos e esforços entre todos os atores descritos
anteriormente, conforme descreve, Mariana Pfeifer e Vera Maria Ribeiro
Nogueira (PFEIFER; NOGUEIRA, 2005, p. 155).
Vale ressaltar que o modelo de proteção social baseado no “Welfare
Mix” reforça as ideias de Marilda Iamamoto em “fazer do interesse privado
a medida de todas as coisas, obstruindo a esfera pública, a dimensão ética da
vida social pela recusa das responsabilidades e obrigações sociais do Estado”
(IAMAMOTO, 2003, p. 37).
No entanto, sua essência pode ser identificada desde os tempos dos
primeiros pensadores políticos. Dentre esses, destaca-se o pensamento de
Aristóteles na lida constante com os assuntos da “polis” e na busca filosófica
pela compreensão das relações entre ação coletiva com os assuntos da “polis”,
bem como na busca filosófica pela compreensão das relações entre ação coletiva
e ação individual (OLIVEIRA; BEZERRA, 2013, p. 141.158).
Porém, com o passar dos séculos, a consolidação do Estado como
arranjo político-territorial dominante concentrou-se em prol do equilíbrio entre
a ação do Estado e a ação individual. Neste caso, antes o dilema era sobre
a autoridade estatal como meio imprescindível para propiciar ao homem a
paz social, sem que este atentasse contra a autodeterminação dos indivíduos,
ou contra a capacidade de ação das estruturas já estabelecidas como: igrejas,
associações em geral, e a família.
95

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Já agora, toda esta nova estrutura tem como objetivo buscar o
desenvolvimento do país, mas baseado na ideia de Amartya Sen: avanço
tecnológico, econômico e social, garantindo serviços de educação e saúde e,
com respeito aos direitos civis. Com isso, o desenvolvimento depende também
da remoção das principais fontes de privação da liberdade, tais como: pobreza,
tirania, carência de oportunidades econômicas, negligência dos serviços
públicos, intolerância, repressão estatal (SEN, 2012, p. 48).
Não distante deste entendimento, Juarez de Freitas ressalta o papel da
Constituição na responsabilidade do Estado e da sociedade para concretização
solidária do desenvolvimento material e imaterial em busca do bem-estar,
pois o princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata,
a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária
do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e
equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de
assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no
futuro, o direito ao bem-estar (FREITAS, 2012, p. 41).
Neste contexto ressurgem as discussões acerca do atendimento na
implantação de mecanismos privados nas garantias dos Direitos Humanos, mas
especificamente os direitos sociais e a análise deste processo da dinamigenesis
(SILVEIRA, ROCASOLANO, 2010, p. 37-45), tendo em vista a forte redução
do papel de atuação do Estado no capitalismo para garantia dos direitos sociais,
em especial, o papel das empresas como sujeito de deveres na garantia dos
direitos sociais (REZENDE; OLIVEIRA, 2015, p. 66-68).
Assim, surge algumas figuras de responsabilidade na garantia dos
Direitos Humanos pelas empresas, tais como: 1) Função Social - obrigação
garantidora que lhe foi imposta, Exemplo: pagamento de salários aos
trabalhadores; 2) Responsabilidade Social - ato facultativo que objetiva medidas
garantidoras junto aos “Stakeholder” (fornecedores, funcionários, proprietários,
consumidores). Exemplo: Programa Prouni pelas instituições de ensino privado;
3) Ação Social - ato facultativa que objetiva medidas garantidoras para pessoas
externas à empresa – conforme elementos e classificação de Wax Weber.
Exemplo: doação de verbas da própria empresa junto a um projeto social;
4) Filantropia Empresarial - ato praticado por pessoas externas às empresas,
servindo apenas como promoção do ato social Ex.: campanha do agasalho em
que uma empresa disponibiliza um lugar para receber doações de roupas por
terceiros (OLIVEIRA, 2014, p. 35-110).
CONCLUSÃO
A figura do Estado passou por drásticas transformações no processo
jurídico e garantidor dos Direitos Humanos, bem como na sua relação junto aos
demais entes internos e externos.
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Em regra, partes destas transformações ocorreram com o advento
das constituições e todo ordenamento jurídico. Entretanto, além da questão
legal, não podemos nos esquecer que tais transformações do Estado também
advieram da compreensão pela sociedade dos direitos subjetivos, bem
como, dos movimentos revolucionários causados em decorrência desta
compreensão de sociedade.
Ressaltando que a concepção “Welfare States” foi um avanço na
garantia dos Direitos Humanos, mas com as constantes crises econômicas e
políticas nos países que buscavam esta concepção, houve a necessidade de uma
transformação, não necessariamente um retrocesso, mas sim, uma mitigação
dos poderes do Estado, mas não foram apenas direitos que foram adquiridos
para estes diversos atores (organizações internacionais, terceiro setor, sociedade
civil e empresas), pois também foram distribuídos deveres (obrigatórios e
facultativos) que antes só cabia ao Estado.
Assim, aliado com as transformações deste início de século, em que as
sociedades contemporâneas passaram por um processo de redimensionamento
social, político, econômico, cultural, científico e tecnológico em decorrência da
globalização.
Agora, todos os entes sociais convivem num espaço global, no qual se
encontram ao mesmo tempo relacionados, atrelados, diferenciados e antagônicos,
articulando-se capital, tecnologia, bem-estar, força de trabalho e outras forças
produtivas. Nesse contexto, a empresa representa uma instituição fundamental
dentro da organização da vida econômica e social da população mundial, uma vez
que viabilizam as circulações de riquezas e as implementações das forças produtivas.
Entretanto, o cenário da globalização evidencia também que apenas
a soberania do Estado tornou-se insuficiente para assegurar a tomada de
posição em relação a determinada questão. Em especial, quando os interesses
econômicos das empresas entram em jogo mediante forças exercidas pela
própria iniciativa privada, urgência, com isso, outros meios de controle
nacionais e internacionais para assegurarem o mínimo econômico e social
para a população, mas alguns conceitos precisam tornar-se claros para a
funcionalização do bem-estar da população.
Percebe-se também que a lógica do mercado livre e auto regulamentador
já não é capaz de estabelecer os freios necessários ao desenvolvimento do bemestar da sociedade, pois a “mão invisível” defendida por Adam Smith demostrou
ser incapaz de oferecer o equilíbrio necessário ao desenvolvimento econômico
e social como esperava a população, em especial, pela desigualdade social de
forma globalizada promovida pelo capitalismo liberal.
Evidentemente, uma grande onerosidade tributária para assegurar
direitos sociais pelo Estado como é a proposta do “Welfare States” também
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não é sustentável economicamente, vejamos os exemplos dos países europeus
que entraram em crise pela concepção garantidora dos Direitos Humanos de
segunda e terceira geração\dimensão.
Por isso, a medida necessária e coerente para que possamos avançar
na garantia os Direitos Humanos é o “Welfare Mix”, pois possibilita liberdade
empresarial, proporciona maior igualdade garantindo os direitos sociais e
também propaga a concepção de fraternidade com a concepção garantidora dos
direitos difusos e coletivos.
Por fim, ressalta-se que todas estas garantias, acima citadas, ocorrerão
com a solidariedade dos diversos atores: Estado, organizações internacionais,
terceiro setor, sociedade, empresas, esta última garantindo os direitos mediante:
função social, responsabilidade social\socioambiental, ação social e filantropia
empresarial. Assim verificamos um avanço na concepção do “Welfare States”,
passando agora a ser concebido como “Welfare Mix” (Bem-Estar Social Misto).
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Resumo: O direito à alimentação é um direito social, necessário para a
efetividade do direito à vida. Assim, a garantia desse direito deve partir da
construção de um novo paradigma de sociedade, em que o eixo principal seja
a qualidade de vida do ser humano. No entanto, o Estado, responsável pela
implementação de direitos, não tem elaborado políticas que vissem garantir o
exercício do direito à alimentação, principalmente através das políticas públicas
destinadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. Apesar de ter sido
excluída do processo de modernização do campo, que teve início a partir da
década de 60, o modo de produção familiar colabora para garantir a efetividade
deste direito. Porém, as políticas públicas direcionadas à agricultura familiar
buscam adaptar seu modo produtivo aos anseios do mercado, tentando reduzir
os efeitos negativos gerados por estratégias e políticas macroeconômicas e
setoriais anteriores, comprometendo a colaboração do modo de produção
familiar para a efetividade do direito à alimentação.
Palavras-Chave: Direito à alimentação, Políticas Públicas, Agricultura familiar.
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Abstract: The right to food is a social right, necessary for the effectiveness of the
right to life. Thus, the guarantee of this right should begin the construction of a new
paradigm of society, in which the main axis is the quality of human life. However,
the State, responsible for implementing rights , has not developed policies that
saw ensure the exercise of the right to food, particularly through public policies
for the development of family farming. Despite having been excluded from the
modernization process of the field, which started from the 60s, the family mode
of production contributes to ensure the effectiveness of this right. However, public
policies aimed at family farmers seek to adapt their productive way to market
desires, trying to reduce the negative effects generated by strategies and previous
macroeconomic and sectoral policies, compromising the collaboration of the family
production mode to the effectiveness of the right to food.
Keywords: Right to food, Public policies, Agriculture family
INTRODUÇÃO
Segundo a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 6°3, o
direito à alimentação é um direito social. Assim sendo, cabe ao Estado, como
principal responsável pela implementação de direitos, assegurar a efetividade
desse preceito a todos os cidadãos, através de políticas públicas que busquem
fomentar os meios necessários para seu exercício4.
Se uma alimentação segura e permanente, tanto em termos de qualidade
como em quantidade, é condição vital para a sobrevivência humana, possuir ou
não previsão constitucional deveria ser percebido como mero detalhe. Haja vista
que, além de compor um direito social, o direito à alimentação é um dos pontos
primordiais do direito à vida, cláusula pétrea em nossa Constituição Federal.
Assim, ao analisar o tema, deve-se buscar uma conceituação
mais completa. Ou seja, o direito à alimentação deve ser interpretado em
consonância e de forma “adequada” com todos os outros direitos, ao invés de ser
compreendido apenas como o acesso a alimentos. Pois, através da alimentação
humana deve-se gerar humanidade, um processo de transformação de natureza
(VALENTE, 2002).

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1989. Art. 6 - São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição (grifo nosso).
4
A Lei 11.346 de 2006, no caput do artigo 2°, demonstra essa preocupação: “A alimentação
adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança
alimentar e nutricional da população”.
3
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Segundo Valente (2002), ao comer nos refazemos, nos construímos,
nos potencializamos nas dimensões orgânicas, intelectuais, psicológicas e
espirituais, enfim, somos o que comemos e como comemos. Assim, a fome
(que consiste em uma negação ao direito à alimentação) seria uma negação à
própria humanidade5.
A busca da garantia do direito à alimentação deve partir da construção
de um novo paradigma de sociedade, em que o eixo principal seja a qualidade
de vida do ser humano (VALENTE, 2002).
Na sociedade brasileira há tanto doenças associadas à pobreza e à
exclusão (a fome e a desnutrição, por exemplo) bem como as relacionadas à
hábitos alimentares inadequados, que afetam mais gravemente as populações
pobres, mas também interferem em outras parcelas sociais (VALENTE, 2002).
Mesmo com o destaque do país na produção de alimentos, conforme os dados
do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), o país ainda enfrenta dificuldade
para superar tal situação. Assim, a garantia do direito à alimentação deve partir
da construção de um novo paradigma de sociedade, em que o eixo principal seja
a qualidade de vida do ser humano (VALENTE, 2002).
Dessa maneira, o direito à alimentação está estruturado em uma lógica
interna de reconhecimento recíproco, que objetiva garantir iguais liberdades
para todos os indivíduos, fruto de uma intensa luta social (ROCHA, 2011).
A própria evolução do conceito de segurança alimentar brasileiro
também segue esse viés de luta popular contra a fome, pela democratização da
sociedade e pela construção de um país com mais equidade e justiça econômica
e social (VALENTE, 2002).
Conforme Valente (2002), no contexto brasileiro, a carência alimentar
e nutricional tem sua origem com a colonização. E desde então, o assunto foi
pouco pesquisado e percebido com determinado temor pelos estudiosos do
tema, prevalecendo, a princípio, ideias de autores como Malthus e Vogt, que
viam o tema com certo preconceito (ROCHA, 2011).
Para exemplificar o preconceito que existia quanto ao tema da
alimentação e da fome, cabe lembrar o pensamento central de Thomas Malthus.
Ele acreditava que a população crescia em progressão geométrica (por
multiplicação) e os recursos alimentares em progressão aritmética (por adição),
o que conduzia a humanidade a um impasse inevitável, cuja a única saída é a
fome maciça (CASTRO, 2003).
No entanto, após os escritos de Josué de Castro, nasce uma nova visão
sobre o tema6. Segundo Rocha (2011, p. 33),
O modo de produção de alimentos tem ligação direta à relação do homem com seu meio e com
a cultura na qual está imerso. Assim, cada dinâmica cultural desenvolve modos de alimentação
que são construídos do cultivo ao consumo, permitindo que o preparo do alimento seja a tradução
de práticas coletivas de cultivo, transformação e preparo (DERANI, 2006).
6
Em verdade, foi no período da redemocratização (fim do período da Ditadura Militar) que se
5
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[...] Os estudos de Josué de Castro possibilitaram
que a fome fosse conduzida à discussão pública
como um problema social, que gerava exclusão. A
descoberta da fome foi o passo inicial em direção
ao reconhecimento da alimentação como um direito.
(ROCHA, 2011, p. 33)
Do ponto de vista legal, atualmente, no Brasil, o tema do direito à
alimentação está disposto na Lei 11.346 de 2006, que cria o Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com o objetivo de assegurar o
direito humano à alimentação adequada.
Segundo o artigo 3°, da Lei 11.346 de 2006, a segurança alimentar e
nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente
a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, oriundos de práticas
alimentares saudáveis, que respeitem a diversidade cultural e que seja ambiental,
cultural, econômica e socialmente sustentável.
Porém a alimentação está cada vez mais limitada e pobre. São poucas
as pessoas que percebem a relação entre os modelos agrícolas hegemônicos e o
padrão alimentar por nós utilizado, que geram consequências socioambientais,
desde a marginalização socioeconômica dos agricultores familiares até a
destruição de ecossistemas (SANTILLI, 2009).
Não restam dúvidas que o direito à alimentação trata-se de um direito
com bastante relevância e abrangência. No entanto, até que ponto as políticas
públicas do Estado brasileiro, principalmente as direcionadas à agricultura
familiar, tem buscado estratégias sustentáveis e participativas de produção,
comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas
características culturais do País?
1. AGRICULTURA FAMILIAR – SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
A tradição latifundiária brasileira, que tem suas raízes na forma colonial
aplicada ao país, as grandes extensões de terra, agrupadas e intituladas como
sesmarias pelo governo português, deixaram resquícios na cultura agrária até os
dias atuais (GONÇALVES NETO, 1997).
Os latifúndios e a produção monocultora destinada ao mercado externo,
atualmente, constituem as principais características da agricultura brasileira.
iniciaram os debates que deram novo enfoque ao tema da fome. Foram os trabalhos de Hebert de
Souza (o Betinho) com a criação da “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida” que
colocaram o problema da fome no centro da esfera política (ROCHA, 2011).
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Para exemplificar a característica latifundiária do país, segundo o Censo
Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), os estabelecimentos7 de agricultores
familiares8 representam 84,4% do total (ocupando uma área de 24,3%) dos
estabelecimentos brasileiros, porém, os estabelecimentos não familiares
representam 15,6% do total (ocupando uma área de 75,7%).
Diante deste cenário, as políticas públicas instituídas no Brasil, a partir
da década de 60, procuraram responder aos desafios criados pela necessidade
de modernização da agricultura brasileira, na época, tida como “atrasada”. Esse
período ficou conhecido como o principal momento de fusão dos interesses
industriais com os da oligarquia rural. O objetivo, então, era organizar o
desenvolvimento do setor para evitar rupturas que pudessem colocar em risco
a execução do processo de desenvolvimento econômico do país como um todo
(GONÇALVES NETO, 1997).
O Estado brasileiro constituiu-se como o grande condutor do processo
de desenvolvimento do país, sobre tudo através de suas ações de planejamento,
execução e avaliação, tornando-se agente ativo nas realizações da economia.
Com sua presença maciça na economia nacional, as ações do Estado passaram
a ser o fio condutor do crescimento desejado (GONÇALVES NETO, 1997).
O processo de modernização da agricultura, empreendido principalmente
pelos governos militares, direcionou-se, com destaque, para a produção de
commodities. Tal dinâmica trouxe benefícios aos produtores de latifúndios,
impondo certo grau de especialização e tecnologia que provavelmente
colaborou para que as culturas tidas como de “subsistência” perdessem espaço
para a produção direcionada para a exportação, que atendiam os interesses do
mercado mundial9.
O Censo 2006 considerou como estabelecimento agropecuário “toda unidade de produção
dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aqüícolas, subordinada a
uma única administração: a do produtor ou a do administrador. Independente de seu tamanho,
de sua forma jurídica ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a
produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa unidade recenseável”.
As áreas não-contínuas, exploradas por um mesmo produtor, foram consideradas como um único
estabelecimento, desde que estivessem situadas no mesmo setor censitário, utilizassem os mesmos
recursos técnicos (máquinas, implementos e instrumentos agrários, animais de trabalho, etc.) e os
mesmos recursos humanos (o mesmo pessoal), e, também, desde que estivessem subordinadas a
uma única administração: a do produtor ou a do administrador.
8
O conceito de “agricultura familiar”, adotado pelo Censo Agropecuário (por conta da demanda
do Ministério do Desenvolvimento Agrário), está previsto na Lei n. 11.346/06, que estabelece as
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais, em seu artigo. 3°. Para ser classificado como de “agricultura familiar“ precisava
atender simultaneamente a todas as condições previstas em lei.
9
Sobre o tema ver GONÇALVES NETO, Wenceslau. Estado e agricultura no Brasil: políticas
públicas e modernização econômica Brasileira – 1960-1980. São Paulo: Editora Hucitec, 1997
7
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Esse modelo de desenvolvimento baseado meramente em condições
econômicas deixa a mercê os agricultores familiares que dispõem de poucos
fatores de produção (terra, mão de obra e capital). Assim, por não conseguirem
acompanhar a evolução da modernização, os agricultores familiares acabaram
se localizando nesse processo a margem dos benefícios existentes no período
para o desenvolvimento da agricultura (GONÇALVES NETO, 1997).
Não se pode olvidar que, as políticas públicas de financiamento tiveram
um importante papel na modernização da agricultura e na produção agrícola. No
entanto, provocaram algumas distorções que refletiram diretamente no sistema
social. Se por um lado, o crédito rural trouxe benefícios, facilidades e inovações
ao agricultor que tinha condições de adotá-lo, por outro causou endividamentos
que afetaram, também, os cofres públicos (GUAZAROLLI, 2001).
No mesmo sentido, afirma Wanderley (2011, p.30 -31) que,
[...] De fato, a modernização da agricultura, em
sua dupla dinâmica, vai marcar o conjunto do setor
agrícola. Por um lado, seus resultados positivos,
[...] consolidação do mercado de produtos agrícolas
orientados para o consumo urbano e de insumos
industriais destinados a empresas agropecuárias [...],
por outro lado esse processo se mostrou fortemente
seletivo, atingindo diretamente apenas certo tipo de
unidades produtivas que realizavam determinadas
culturas ou criações, em algumas áreas específicas
do país, e transformando desigualmente as diversas
fases do processo produtivo.
A consolidação desse processo de modernização da agricultura
brasileira, a partir dos anos 80, reduziu o alcance da agricultura familiar,
ficando restrita a determinados nichos do mercado ou tendo que se integrar
a indústria agroalimentar. Aos que permaneceram no campo restavam as
seguintes alternativas: a) seguir para a fronteira agrícola; b) procurar sobreviver
na área de origem, intensificando a produção ou c) buscar complementar a
renda com outras formas produtivas (agrícolas ou não), fora da unidade familiar
(GUANZIROLI, 2001).
As tecnologias introduzidas pela “Revolução Verde”, apesar de serem
consideradas por parte dos pesquisadores do tema como a opção tecnológica mais
e GUANZIROLI, Carlos et al.: Agricultura Familiar e Reforma Agrária no Século XXI. Rio de
Janeiro: Garamond, 2001.
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eficiente10, em razão do alto custo de sua implementação, seu acesso ficou inviável
para a grande maioria dos agricultores familiares (GUANZIROLI, 2001).
O apoio governamental dado à grande propriedade e ao modelo
produtivista é questionado pela Wanderley (2011, p. 89) ao afirma que,
[...] as unidades familiares [...] são capazes de
transformar seus processos de produção, no sentido de
alcançar novos patamares tecnológicos, que se traduzam
por maior oferta de produtos, maior rentabilidade dos
recursos produtivos e a plena valorização do trabalho.
(WANDERLEY, 2011, p. 89).
Ou seja, apesar da exclusão da agricultura familiar desse processo de
modernização do campo, tem-se percebido que o modo de produção familiar
constitui uma maneira de produção capaz de adaptar e persistir em ambientes
onde é visível o predomínio das práticas de viés capitalista.
Mesmo com a consolidação da agricultura capitalista no Brasil,
paralelamente um grande e crescente número de pequenos agricultores
conseguiram manter a capacidade de organizar a produção, constituindo-se
como produtores de mercadorias (WANDERLEY, 2011).
A agricultura familiar, caracterizada pelo entrelaçamento da família,
produção e trabalho, possui características próprias, visíveis em sua atuação
econômica e social. Seu modo de produção, caracterizada basicamente pela
policultura (plantações de milho, feijão, arroz, etc. e cultivo de hortaliças
e frutíferas), constitui, com o tempo, uma diversidade de formas sociais,
sendo difícil estabelecer um modelo padrão para esse tipo de produção
(SANTILLI, 2009)
Dessa maneira, para lidar com as demandas do presente e do futuro
que lhes são apresentadas, o agricultor familiar recorre aos ensinamentos do
passado, um saber tradicional, que pode ser transmitido aos seus filhos, sendo
esses ensinamentos a justificativa central das decisões tomadas no planejamento
de suas atividades (WANDERLEY, 2001).
Não restam dúvidas que os sujeitos dessa agricultura familiar não
constituem figuras novas no contexto social contemporâneo, apesar de lidarem
com elementos tradicionais, devem adaptar-se às condições modernas de
produção, haja vista que estão inseridos no mercado moderno e, também, são
influenciados pela sociedade e pelo Estado (WANDERLEY, 2001).
Tal posição nunca foi consensual e sempre existiu uma minoria que questionou a Revolução
Verde desde o seu início. Sobre o tema ver: MOONEY, Patrick Roy. O escândalo das sementes: o
domínio na produção de alimentos. São Paulo: Nobel, 1987.
10
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As transformações necessárias ao chamado agricultor familiar moderno
não se caracterizam como uma ruptura total e definitiva com seus valores e
tradições anteriores, mas uma adaptação às novas exigências da sociedade
(WANDERLEY, 2001).
Para exemplificar a relevância da produção realizada pela agricultura
familiar no país, segundo o Caderno da Agricultura Familiar do Censo, dos
80,25 milhões de hectares da agricultura familiar, apenas 22% são ocupadas
com lavouras. (IBGE, 2006; FRANÇA, DEL GROSSI e MARQUES, 2009).
No entanto, pode-se observar a enorme variedade das culturas produzidas:
[...]87% da produção nacional de mandioca, 70% da
produção de feijão (sendo 77% do feijão-preto, 84%
do feijão-fradinho, caupi, de corda ou macáçar e 54%
do feijão-de-cor), 46% do milho, 38% do café (parcela
constituída por 55% do tipo robusta ou conilon e 34%
do arábica), 34% do arroz, 58% do leite (composta por
58% do leite de vaca e 67% do leite de cabra), possuía
59% do plantel de suínos, 50% do de aves, 30% dos
bovinos, e produzia 21% do trigo. A cultura com menor
participação da agricultura familiar foi a soja (16%),
um dos principais produtos da pauta de exportação.
(FRANÇA, DEL GROSSI e MARQUES, 2009, p.26).
2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR E SEUS ALCANCES
A propriedade familiar11 constitui um instituto jurídico tipicamente
agrário e de certa maneira possui extrema importância no processo de
democratização da terra, uma vez que viabiliza o acesso ao imóvel rural a
considerável número de famílias, especialmente no Brasil (MARQUES, 2011).
No entanto, para compreender um pouco mais sobre o papel da agricultura
familiar na produção agrícola brasileira, bem como seu atual desenvolvimento,
cabe lembrar alguns fatores históricos que marcaram sua trajetória.
A partir dos anos 80, notou-se a consolidação do processo de
modernização da agricultura brasileira, que valorizava o modelo latifundiário
e monocultor em detrimento do modo de produção familiar. Acreditava-se que
Conforme o Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), a propriedade familiar trata-se do imóvel rural
que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, garante-lhes a subsistência e
o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e
conta, eventualmente com trabalho de terceiros.
11
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para ter competitividade e sobreviver, sobretudo na produção de commodities,
era necessário adotar o novo “pacote” tecnológico, bem como possuir uma área
mínima relativamente grande. Assim restava à agricultura familiar restritos nichos
do mercado ou se integrar a indústria agroalimentar (GUANZAROLLI, 2001).
Quanto aos efeitos desse novo “pacote” tecnológico, cabe destacar
que, segundo Juliana Santilli (2009), a homogeneização das práticas produtivas
e a alta “artificialização” dos ecossistemas agrícolas, uma das principais
características da “revolução verde”, reduziram (e, em muitos casos, eliminaram)
a diversidade de espécies e variedades de plantas cultivadas e de ecossistemas
agrícolas existentes no planeta12.
Com a “revolução verde”, a produção de alimentos passa a compor
a formação do capital, perdendo sua função originária que é a alimentação.
Segundo Derani (2006), partindo dessa lógica, o tempo da produção deve ser
o tempo do mercado, bem como a forma de produção deve buscar a melhor
eficiência (ou seja, maior produtividade e maior lucro).
Com tal cenário, observou-se um incremento no número de ocupações
rurais não agrícolas, devido à dificuldade de recursos que a agricultura familiar
enfrentava para dar continuidade a suas atividades. Isso representou uma
oportunidade para as velhas estratégias de sobrevivência da produção familiar,
que havia sido excluída do acesso à terra e dos benefícios da política agrícola,
dispensando parte dos movimentos migratórios temporários para as grandes
cidades (GUANZIROLI, 2001).
O relativo aumento das ocupações rurais não agrícolas fez com que se
acreditasse que fossem evidências de que a estrutura produtiva do setor agrícola
brasileiro se aproximava daquela dos países capitalistas desenvolvidos. Ou
seja, prestou-se como justificativa intelectual para o fomento de políticas que
mantêm o status quo agropecuário do país, caracterizado por forte desigualdade
econômica, social, e elevados níveis de pobreza (BUAINAIN; ROMEIRO;
GUANZIROLI, 2003).
No entanto, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) foi uma resposta à conclusão de que de nada
adiantaria um programa de reforma agrária destinada a ampliar o número de
produtores familiares se os existentes estavam saindo do campo por falta de
apoio (GUANZIROLI, 2001).
Segundo Mattei (2006),
[...] neste processo os atores sociais rurais, através de suas organizações
e de suas lutas, desempenharam um papel decisivo na implantação do programa,
Segundo Mooney (1947, p. 20), [...] a Revolução Verde aumentou enormemente a capacidade
produtiva de algumas culturas importantes. No entanto, a conservação genética deveria também
ter sido incorporada aos diversos esquemas de desenvolvimento agrícola, uma vez que a riqueza
genética de uma área pode simplesmente desaparecer em poucos anos [...].
12
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considerado uma bandeira histórica dos trabalhadores rurais, pois permitiria a
estes o acesso aos diversos serviços oferecidos pelo sistema financeiro nacional,
até então negligenciados aos agricultores familiares. (MATTEI, 2006, p. 13).
No mesmo sentido afirma Wanderley (2011, p.88),
[...] a pressão dos movimentos sociais constitui o
principal fator para o seu aprofundamento e para
tornar essa questão uma questão da sociedade.
Porém, certamente, também colaborou para isso a
efervescência da produção acadêmica na ocasião [...].
(WANDERLEY, 2011, p.88).
Assim, em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso,
o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)13 foi
criado objetivando atender as demandas pela formulação e a implantação de
políticas de desenvolvimento rural específicas para a agricultura brasileira.
O programa visava o fortalecimento da agricultura familiar, mediante apoio
técnico e financeiro, para promover o desenvolvimento rural sustentável.
Devido às inúmeras mudanças pelo qual passou desde seu surgimento, o
PRONAF adquiriu, com o tempo, relativa importância para a agricultura familiar
brasileira, principalmente, a partir da segunda metade da década de 1990.
Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), após 1999, houve um
crescimento progressivo nos contratos firmados, ou seja, um número maior de
agricultores familiares tem tido acesso ao crédito rural. Porém, o Pronaf ainda
não se tornou uma política efetiva de desenvolvimento em todas as regiões. O
sul do país, por exemplo, continua concentrando 47% do total dos recursos do
programa. (MATTEI, 2005).
Além disso, nota-se que o aumento do interesse pelo crescimento e
modernização da agricultura familiar tem um viés compensatório. Buscase corrigir as possíveis “falhas” oriundas do processo de desenvolvimento e
modernização do campo, através da adaptação da agricultura familiar aos
anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por orientar os caminhos
do agronegócio (GUANZIROLI, 2001).
O fortalecimento e o desenvolvimento da agricultura familiar para ser
alcançado requer a integração das políticas macroeconômica, agrícola e de
desenvolvimento rural, de forma a reduzir os atritos e aumentar a convergência
entre os diversos níveis de intervenção do setor público (BUAINAIN;
ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Deve-se buscar um modelo tecnológico distinto, em que o objetivo
principal seja a afirmação da autonomia dos agricultores familiares e de sua
13

Criado pelo Decreto n. 1946/1996 (modificado, atualmente, pelo Decreto n. 3508/2000).
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capacidade de assumir, sob outros moldes, o progresso da agricultura e do meio
rural brasileiro (WANDERLEY, 2011). Ou seja, as políticas públicas para o setor
não devem ser concebidas para reduzir os efeitos danosos de estratégias e políticas
macroeconômicas e setoriais, que não conduziram a um desenvolvimento com
equidade (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Sabe-se que um dos principais problemas relacionados à agricultura
familiar está ligado ao fator financeiro. Inversamente a ideia de atraso e
baixa produtividade que é vinculada ao modo de produção familiar, há partes
dessa agricultura que maneja sistemas produtivos modernos que utilizam
intensivamente os insumos adquiridos no mercado (BUAINAIN; ROMEIRO;
GUANZIROLI, 2003).
Assim, a ausência de recursos (seja pela insuficiência de oferta de
créditos ou por relações contratuais nada vantajosas) causam restrições ao
funcionamento desse modelo de produção familiar moderno, mitigando a sua
capacidade de manter-se competitiva em um mercado cada vez mais agressivo
e exigente (BUAINAIN; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).
Vale ressaltar que, para que haja o bom desempenho da agricultura
familiar é necessário um conjunto amplo de condicionantes, que vão desde a
disponibilidade de recursos, a inserção socioeconômica, a localização geográfica,
as oportunidades e a conjuntura econômica, as instituições e valores culturais
da família, do grupo social e até mesmo do país (BUAINAIN; ROMEIRO;
GUANZIROLI, 2003). Assim, a crescimento e consolidação da agricultura
familiar dependem de políticas e instrumentos que agreguem tais requisitos.
Enfim, o modo de produção familiar é fundamental para a segurança
alimentar e nutricional, através da maior diversidade de alimentos e da
possibilidade de aprimoramento da relação homem-alimento-sociedade, que vem
sendo destruída pela modernidade. Além disso, gera emprego e renda e possibilita
o desenvolvimento local em bases sustentáveis e equitativas (SANTILLI, 2009).
CONCLUSÃO
O direito à alimentação é um direito social, bem como também
necessário para a efetividade do direito à vida. E sendo o Estado responsável
pela implementação de direitos, as políticas públicas por ele elaboradas devem
ter como foco garantir o exercício desses direitos.
Sem dúvidas, a garantia do direito à alimentação deve partir da
construção de um novo paradigma de sociedade, em que o eixo principal seja a
qualidade de vida do ser humano. Porém, não é o que se presencia no cenário
brasileiro, quando se analisa as políticas públicas destinadas ao desenvolvimento
da agricultura familiar.
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O modo de produção familiar, que sempre teve como característica
básica a policultura (plantações de milho, feijão, arroz, etc. e o cultivo de
hortaliças e frutíferas), colaborou com o tempo, para uma diversidade de
formas sociais, assim como para garantir a variedade alimentar necessária para
a efetividade do direito à alimentação.
No entanto, principalmente na década de 60, o modelo de
desenvolvimento agrícola, implantado através das políticas governamentais
para o setor, excluiu a agricultura familiar da modernização que se instalava
no meio agrário. E, com a consolidação deste modelo de desenvolvimento
(década de 80 em diante) cada vez mais a agricultura familiar vem tendo seu
crescimento tolhido e tendo que buscar maneiras para sobreviver neste cenário.
Em busca da sobrevivência, a agricultura familiar tem se adaptado ao
processo de modernização da maneira que consegue, haja vista sua deficiência
no acesso aos principais fatores de produção (terra, mão de obra e capital).
Diante deste cenário, em 1996, foi criado o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Seu objetivo era
de atender as demandas pela formulação e a implantação de políticas de
desenvolvimento rural específicas. Através da criação de um crédito rural
destinado ao modo de produção familiar, o PRONAF estava destinado a
financiar projetos individuais ou coletivos, que gerassem renda aos agricultores
familiares e assentados da reforma agrária.
Então, a partir deste momento, a agricultura familiar passou a ser
percebida, de certa maneira, nas políticas públicas direcionadas ao campo.
No entanto, o principal interesse governamental tem sido adaptar o modo de
produção familiar aos anseios do mercado, que, atualmente, é o responsável por
orientar os caminhos do agronegócio.
Percebe-se que, apesar do desejo de aprimoramento da agricultura
familiar, há problemas quanto aos meios e escopos que se pretende alcançar.
Caracterizada pelo entrelaçamento da família, produção e trabalho, a
agricultura familiar não constitui figura nova no contexto social contemporâneo,
apesar de lidarem com elementos tradicionais. No entanto, o desenvolvimento de
seu modelo produtivo demanda diversos fatores que vão desde a disponibilidade
de recursos até valores culturais da família, do grupo social e até mesmo do país.
Porém, as políticas públicas criadas para o setor não abarcam a
amplitude desses requisitos. Apesar da capacidade da agricultura familiar em se
adaptar às novas exigências da sociedade, as políticas públicas direcionadas ao
setor precisam buscar resultados em longo prazo.
As políticas públicas para o setor não devem ser concebidas para reduzir
os efeitos negativos gerados por estratégias e políticas macroeconômicas e
setoriais, que não conduziram a um desenvolvimento com equidade no meio
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agrário. Torna-se evidente a necessidade de uma série muito mais ampla e
diversa de políticas, que inclui desde o agrícola até educação.
Não restam dúvidas que, essa política pública para o desenvolvimento
e fortalecimento da agricultura familiar ainda está em construção. Assim,
adaptações contínuas deverão ser feitas. Deve-se estimular um padrão de
crescimento econômico com equidade social, em que a multifuncionalidade da
agricultura familiar, seja capaz de produzir alimentos e matérias-primas, assim
como gerar empregos e desenvolver processos produtivos ecologicamente
equilibrados.
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Resumo: No presente trabalho, o que se propõe é uma breve análise dos
conceitos de liberdade, a liberdade é uma construção da história dos indivíduos
em suas lutas contra a opressão e a escravidão. Dessa forma surge a necessidade
de se justificar e transformar em prática do direito as liberdades individuais e os
poderes, direitos sociais e de participação política sem o qual o discurso sobre
a liberdade se torna vazio. Assim, a construção da liberdade torna-se viável
através da igualdade dos direitos civis e políticos, bem como da igualdade sócioeconômica, dessa forma pode-se dizer que a liberdade é um direito natural e
individual, alicerçado nas expressões de liberdade e igualdade.
Palavras-Chave: Liberdade, poderes, homem livre, historicidade, autonomia.
Abstract: In this work, what is proposed is a brief analysis of the concepts
of freedom, freedom is a construction of history of individuals in their
struggles against oppression and slavery. Thus arises the need to justify
and transform into practice the right of individual liberties and the powers,
social rights and political participation without which the discourse on
freedom becomes empty. Thus the construction of freedom becomes viable
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through equal civil and political rights as well as socio-economic equality,
thus it can be said that freedom is a natural and individual right, based on
expressions of freedom and equality.
Keywords: Freedom, power, free man, historicity, autonomy.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca compor elementos para uma conceituação da
liberdade, levando-se principalmente em consideração o seu processo histórico de
construção. Também será estudada a relação da liberdade com a igualdade, indo
além das questões econômicas e atingindo o âmbito social da vida humana. A busca
do homem por sua liberdade, e sua efetivação através das garantias constitucionais.
A constituição, como elemento integrador e conformador da
sociedade irá refletir seus compromissos fundamentais, buscando através da
garantia das liberdades individuais e coletivas e a concretização dos valores
por elas consagrada.
Vamos encontrar ao longo da história da evolução humana, o homem
lutando por sua liberdade, seja ela social ou política ou mesmo econômica.
A luta do homem em busca da liberdade e tão antiga que vamos encontrar na
bíblia a fuga dos Judeus da escravidão no Antigo Egito.
O mundo em que vivemos tem como marca a evidência da diversidade
da cultura humana. Vivemos tempos de uma consciência cada vez mais clara de
que idéias como bem comum, liberdade, felicidade e dignidade humana, dentre
outras têm paradigmas culturais e ideológicos diversos, tendo em vista toda
essa diversidade cultural apresentada pelo mundo moderno.
O maior problema hoje é fazer com que o ser humano entenda que
ele não é um individuo livre, tendo em vista que a liberdade em sociedade é
relativa, ela será sempre limitada pela liberdade dos outros.
Assim, sob esse contexto não conseguimos mais ocultar nossas
diferenças culturais, nossas crenças religiosas conflitantes e convicções diversas,
resumindo, não podemos esquecer a existência da pluralidade de significados
dos valores que norteiam o convívio social.
1. O QUE É LIBERDADE?
Todos estão perseguindo algum tipo de liberdade. Mas o que vem a ser
liberdade. O que é liberdade?
A pergunta continua viva apesar das tantas respostas encontradas ao
longo da história. A dificuldade na definição do conceito se supera pelos tantos
obstáculos impostos à sua prática histórica.
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Assim podemos dizer que muitos são os conceitos de liberdade. Em
cada cultura ou até mesmo em cada momento histórico encontraremos valores
diferentes associado ao conceito liberdade, quando nos referimos à escravidão
dos negros, ou aos regimes ditatoriais da china, imaginamos um tipo de
liberdade, no entanto, o que vemos são diversas formas de opressão, correlatas
a diversidade na conceituação das liberdades.
Em alguns países vamos encontrar a luta pela liberdade de um povo
do julgo do imperialismo. Existindo aqui, a busca da autonomia de uma nação
como um todo – ou seja, a liberdade de uma coletividade.
Ao longo da história vamos ter diversos exemplos, onde o que se
busca à flexibilização de um governo repressivo ou sua substituição por um
novo regime, onde pudessem ser asseguradas tanto as liberdades individuais,
de determinar como cada pessoa quer levar sua vida, como ainda a liberdade
de participar livremente da construção das escolhas coletivas, ou seja, não
intervenção e autonomia.
Pessoas sem liberdade política ou mesmo de seus direito civis estão
privadas de liberdades importantes para construção de suas vidas e vêem
recusada a oportunidade de participarem em decisões cruciais respeitantes à
vida pública, ao espaço democrático e a participação na tomada de decisões
encontra-se restrito as pessoas que se encontram no poder.
Podemos então pensar na condição de uma pessoa poder dispor de si
sem estar sujeito aos fatores e condicionamentos de seu tempo, sua posição
junta á sociedade ou mesmo seu poder econômico.
Entender o verbete liberdade como a faculdade de praticar tudo aquilo
que não é proibida por lei, não pode prescindir da liberdade de resistir à lei
injusta. Além do mais, a absoluta e ignorante submissão à lei pode ser sinal de
imaturidade humana e causa de injustiças.
Para o Indiano Amartya Sen, Nobel da economia, a pobreza e a
privação de bens públicos, como educação e saúde, podem ser “fontes maiores
de falta de liberdade”.14 Para ele a liberdade encontra-se ligada à capacidade e à
igualdade. Essa liberdade estaria ligada a capacidade de escolha, desrespeitada
essa capacidade de escolha, tanto a liberdade quanto a igualdade estariam
comprometidas, senão vejamos:
“Se a igualdade é importante, e a capacidade é de fato
uma característica central da vida humana, não seria
correto presumir que devemos exigir igualdade de
capacidades? A resposta é não. (...) A igualdade de
capacidades não é necessariamente um “trunfo” sobre
14

SEM, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade, p.3
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todas as outras considerações de peso (incluindo
outros aspectos significativos da igualdade), com
as quais possa estar em conflito. A capacidade é
apenas um aspecto da liberdade relacionado com as
oportunidades substantivas, e não pode considerar
devidamente a justiça. Embora a idéia de capacidade
tenha um mérito considerável para a avaliação do
aspecto da oportunidade da liberdade, ela não pode
lidar adequadamente com o aspecto de processo
da liberdade. Capacidades são características das
vantagens individuais, e, embora possam incorporar
algumas características dos processos envolvidos
não logram nos dizer o bastante sobre a justiça ou
a equidade dos processos envolvidos, ou sobre a
liberdade dos cidadãos para invocar ou utilizar
processos que sejam equitativos”.15
Segundo o autor, problemas como a persistência da pobreza e
necessidades elementares insatisfeitas como a fome e a desnutrição, violações
das liberdades políticas e das liberdades básicas, somente com a superação destes
problemas e que vamos alcançar o desenvolvimento necessário ao alcance da
liberdade. Certas liberdades possuem um papel instrumental na promoção de
outras liberdades.
Num contexto histórico, nos vamos encontrar esse conceito de liberdade
no sentido de criação de condições materiais para que as pessoas tenham
capacidade para tomar decisões sobre o curso de ação que querem dar às suas
vidas, bem como de liberdade como ausência de medo da violência, apenas no
discurso do presidente americano Franklin Roosevel, ao congresso americano,
durante a II Guerra mundial.
Nesse discurso o presidente americano defendia que a criação de um
futuro de paz dependia não apenas da proteção das liberdades tradicionais, mas
também da criação de condição para a promoção da liberdade das necessidades
e liberdade do medo.
A maioria da população mundial sofre de diversos tipos de privação,
a muitos é mesmo recusada á liberdade básica de sobreviver. Nesse sentido,
aduz Ricardo Lobo Torres que “sem o mínimo necessário a existência cessa a
possibilidade de sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais
de liberdade.”16
15
16

SEM, Amartya. A idéia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p.330.
Torres, Ricardo Lobo, “ A cidadania multidimensional na era dos direitos, in Riacrdo Lobo
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2. LIBERDADE POSITIVA E LIBERDADE NEGATIVA:
Para Hobbes, “por liberdade entende-se, conforme o significado próprio
da palavra, a ausência de impedimentos externos; impedimentos que muitas
vezes tiram parte do poder de cada um de fazer o que quer (...).17
Nessa toada sua concepção pessimista, “o homem é o lobo do
homem”18, sem a mediação de um Estado forte, o ser humano é cegamente
movido desejos e paixões pelos quais não hesitaria em repudiar, ou até
mesmo, destruir seus semelhantes.
Verifica-se que o poder soberano surge como mecanismo regulador
para impedir que o estado de natureza prevaleça, permitindo não apenas a
sobrevivência como a tão almejada coexistência pacífica entre os homens.
Dessa forma, será necessária uma transferência parcial dos poderes
dos indivíduos para os soberanos sendo um pré-requisito fundamental para
o estabelecimento de um pacto social onde a sociedade civil, devidamente
organizada se protege da ameaça da “guerra de todos contra todos”.19
Se por um lado, o conceito de liberdade é algo, oposto a qualquer forma
de repressão, por outro, é ao mesmo tempo algo a que os homens se encontram
necessariamente sujeitos. A liberdade seria assim um sustentáculo da civilização.
Nesse diapasão, Bobbio fala em liberdade negativa e liberdade positiva,
ou seja, em duas dimensões distintas, onde a liberdade negativa seria toda aquela
onde a pessoa tem possibilidade de agir sem ser impedido, ou ainda de não
agir sem ser obrigado por outros sujeitos – seria a ausência de impedimentos
ou constrangimentos. Na liberdade positiva o sujeito age orientado por suas
decisões e finalidades. A liberdade positiva se caracteriza pelo querer e a
negativa, pelo agir. Isto é, a liberdade negativa é uma qualificação da ação; a
positiva, da vontade. Por um lado, o indivíduo sofre a coação da lei, por outro é
responsável por aquilo que faz.
A aspiração do humano o faz construir premissas de liberdade balizando
sua liberdade na liberdade de seus semelhantes e na infinita possibilidade
de sua própria vida, assim “enquanto ambos os tipos de liberdade estiverem
profundamente enraizados nas aspirações humanas, a liberdade de pensamento
e a de consciência, a liberdade da pessoa e as liberdades civis, não deveriam
ser sacrificadas à liberdade política, à liberdade de participar igualmente dos
assuntos políticos”.20
Torres, Teoria dos Direitos Fundamentais, p.257.
17
Thomas Hobbes, Leviatã. São Paulo. Abril. Cultural. Capítulo XIV
18
HOBBES, Thomas. Leviatã, p.
19
Idem,p.
20
RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. P.168
121

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Enquanto na liberdade negativa a ação do sujeito decorre do silêncio ou
da permissão advindos da lei, na positiva é permitido fazer tudo o que se quer,
na linguagem de Kant, “contanto que não cause injustiça a ninguém”21.
Portanto, a liberdade no indivíduo não está acima da justiça a ser
proporcionada por sua ação. Mais ainda, sua ação se faz livre à medida que
colabora com a justiça. Coagido pela lei ou pela autonomia de sua consciência,
ele não seria verdadeiramente livre se seus atos ferissem a dignidade humana
presente nos outros indivíduos.
A liberdade negativa do indivíduo gera e fundamenta as liberdades
civis, inerentes ao individuo singular. Sua importância está na luta pela defesa
do indivíduo considerado como pessoa moral distinto da coletividade, com
primazia sobre a sociedade. Esta é a liberdade do indivíduo em face do Estado.
Por sua vez, a liberdade positiva é aquela própria da coletividade. Ela
sustenta o discurso político como auto-determinação do corpo social do qual o
indivíduo faz parte. È a liberdade do Estado que constitui sua soberania para a
defesa dos interesses e das liberdades de seus cidadãos.
A liberdade de cumprir as leis se completa pela de tornar-se seu próprio
legislador, isto é, as liberdades civis ganham significa no engajamento, ou seja,
no compromisso político do indivíduo.
Estas duas liberdades são relacionadas, quando desaparece uma,
desaparece a outra. Juntas, a positiva e a negativa, proporcionam as condições
necessárias para a democracia. Sem participação no poder político, as liberdades
individuais se enfraquecem.
Sem as considerações às liberdades individuais o poder se converte
em opressão. “A luta contra um regime despótico, em nossa época, orienta-se
sempre em duas direções, a da reconquista das liberdades civis e mais ampla
participação popular no poder”.22
Cumprir as leis e engajar-se politicamente resume o objetivo do homem
livre, cidadão da sociedade democrática. Pessoas sem liberdade política ou
mesmo direitos civis estão privadas de liberdades importantes para construção
de suas vidas e vêem recusada a oportunidade de participarem em decisões
importantes as quais dizem respeito à vida pública.
3. O HOMEM E A CONSTRUÇÃO DA LIBERDADE
Quem de nós fez algo que não queria, ou mesmo deixou de fazer? Vivemos
em uma sociedade e por mais liberdade que se busque conferir aos indivíduos,
jamais será possível aceitar, dentro da sociedade, uma liberdade absoluta.
21
22

BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. P.52
Idem. P.67
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A liberdade absoluta resultaria no caos, onde os diversos valores
consagrados, tais como segurança, justiça e felicidade estariam ameaçadas pela
colisão do exercício dessas liberdades.
Jonh Rawls fala que “... quando as liberdades são irrestritas
colidem entre si.”23
Rousseau irá enfatizar uma questão de extrema relevância no processo
de formação das sociedades modernas; como conciliar as liberdades individuais
com as necessidades impostas pela vida em sociedade?
Sob esse contexto, surge a necessidade de, ao se constituir o estado,
estabelecer limites à liberdade – o que é feito, hoje através da separação entre as
esferas privada, onde se restringe a intervenção do estado e a esfera publica onde
existe o poder coercitivo que é inerente ao estado. Assim esse poder coercitivo
do estado deve apenas ser empregado na harmonização dessas liberdades.
Dessa forma vamos encontrar como ponto de equilíbrio entre o poder
coercitivo do estado e as liberdades individuais o constitucionalismo, ou seja,
existe uma constante necessidade de limitar o fenômeno do poder. Dessa
forma podemos dizer, que quanto mais liberdade para os indivíduos, o poder
do Estado será menor. Existirá sempre uma tentativa de balanceamento no
exercício das liberdades.
Nesse sentido a nossa Constituição Federal, através do art.5, construiu
uma esfera de não-interferência, ao reconhecer diversas liberdades, tais
como: “liberdade de expressão e manifestação de pensamento, liberdade de
consciência e crença, privacidade, liberdade de exercer qualquer trabalho ou
oficio, liberdade de ir e vir”, entre outros.
Importante ressaltar que no plano econômico, elencados no art. 170, há
liberdade de iniciativa e a livre concorrência. Esse conjunto de liberdades visa
deixar o indivíduo imune a ação do estado, sendo que qualquer interferência
será precedida pelo devido processo legal.
E mesmo assim, com o a garantia do devido processo legal jamais
poderá haver uma interferência desproporcional ou até mesmo arbitrária no
campo das liberdades, pois mesmo com o devido processo legal há certos
limites intransponíveis para a atuação Estatal.
E quando essas liberdades colidem? Como é resolvida essa colisão
de liberdades em nosso ordenamento? Ela será feita através do controle
de constitucionalidade. A autonomia privada recebe proteção da ordem
constitucional, no entanto, dentro do quadro axiológico desenhado por ela, essa
tutela não é uniforme. Os particulares são titulares de uma esfera de liberdade
juridicamente protegida, que deriva do reconhecimento da sua dignidade.
Existem questões que não podem ser negligenciadas, dentro dessa
liberdade que o indivíduo possui até onde vai á liberdade de indivíduo em um
23

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981.
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estado de necessidade? Assim sobre esse conceito, devemos entender que o
direito não pode ser indiferente a tais premissas. Devendo buscar respostas e
estar pronto aos anseios da sociedade.
A participação do cidadão na formação de um estado democrático
de direito é essencial. A liberdade racional se dá pela participação no debate
e na formação da razão pública, a qual deve ser imposta a todos – para
Rousseau, somos livres, quando a regra que nos é imposta foi elaborada
com a nossa participação.
Isto porque, “temos razões para estimar a liberdade, bem como
a expressão e ação livres de nossa vida. Além disso, para expressarmos
publicamente o que valorizamos e para reclamarmos a atenção que isso merece
precisamos de liberdade de discurso e de escolha democrática.”24
Em suma, a liberdade não é fruto do determinismo e nem da abstração
metafísica. Ela é fato social. Sua construção se dá pelo desenvolvimento
político, econômico e social, num modelo democrático de sociedade no qual
prevalece o respeito mútuo.
Perlustra Hobbes na sua concepção pessimista, “o homem é o lobo do
homem”25, para Hobbes, sem a mediação de um Estado forte, o ser humano é
cegamente movido desejos e paixões pelos quais não hesitaria em repudiar, ou
até mesmo, destruir seus semelhantes.
Nesse sentido, o poder soberano surge como mecanismo regulador
para impedir que o estado de natureza prevaleça, permitindo não apenas a
sobrevivência como a tão almejada coexistência pacífica entre os homens.
Dessa forma, será necessária uma transferência parcial dos poderes
dos indivíduos para os soberanos sendo um pré-requisito fundamental para
o estabelecimento de um pacto social onde a sociedade civil, devidamente
organizada se protege da ameaça da “guerra de todos contra todos”26.
Se por um lado, o conceito de liberdade é algo, oposto a qualquer
forma de repressão, por outro, é ao mesmo tempo algo a que os homens
se encontram necessariamente sujeitos. A liberdade seria assim um
sustentáculo da civilização.
Bobbio, em A era dos direitos, supõe a liberdade como autonomia e
os direitos naturais como o direito de obedecer somente à lei na qual cada um
legisla para si mesmo. Isto é, ela passa da figura deontológica originária do
dever para a do direito.
Ainda mais, a era dos direitos olha o problema moral não mais da
perspectiva da sociedade, mais do indivíduo. O indivíduo singular deixa de ser
24
25
26

Amartya Sem, Desenvolvimento como Liberdade, p.41
HOBBES, Thomas. Leviatã, p.
Idem,p.
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objeto passivo, do poder, para se fazer legislador ativo, da organização de sua
sociedade.
O individualismo ganhou suas formas e possibilitou o estado
democrático moderno. Estas formas são: O individualismo metodológico
(método sociológico que parte das ações individuais), ontológico (autonomia
de cada indivíduo em relação aos demais) e ético (cada indivíduo visto como
pessoa moral). Sem o indivíduo não existe o cidadão, nem a democracia.
Há sempre o risco de se passar de um individualismo sociológico,
metodológico e ético fundado sobre a égide do reconhecimento de cada um
como sujeito histórico para o individualismo econômico, principal suporte da
economia de mercado liberal e causa de exclusão social.
Talvez, para o primeiro individualismo se pudesse cunhar o verbo
individuar (separar do todo, identificar da massa, dar concretude ao abstrato); ao
segundo cabe o verbo individualizar (separar os indivíduos entre si, transformar
o interesse geral em interesse pessoal, isolar).
A democracia moderna, o estado de direito, se estrutura sobre o pilar do
indivíduo, e pode ser destruída pela irracionalidade do individualismo tomado
em sua vertente econômica e na acepção popular do conceito em nossos dias.
Ser livre é comprometer-se com a história assumindo a autonomia de
seus atos e contribuindo para a libertação do homem das malhas da injustiça.
Esta liberdade compreende as liberdades individuais inseparáveis dos poderes,
isto é, das condições para o exercício da autonomia.
Pensar uma justiça que tome em primeiro plano a liberdade de mercado,
mesmo se em prejuízo do homem, é o mesmo que elaborar a justificação da
injustiça. Não se pode conceber a liberdade como compromisso com a metafísica
do ter, mas somente na perspectiva do ser e de sua dignidade.
A vida em sociedade exige o compromisso constante com a construção
da pessoa historicamente livre.
4. IGUALDADE E LIBERDADE
Por certo, “as sociedades de livres e iguais é um estado hipotético, apenas
imaginado”27, alimento para o caminho a ser aberto rumo à realização humana.
Estado hipotético com raízes firmadas nas premissas atuais da liberdade e da
igualdade. O que não impede a compreensão da liberdade e da igualdade como
“valores que servem de fundamento à democracia” (BOBBIO, 1997 p.8).
Este estado hipotético se configura e demonstra sua validade nas
experiências e nas lutas de hoje; pois o telos não é uma finalidade qualquer, mas
algo cujo caminho já o pode indicar; é a grande árvore na floresta do amanhã
27

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 1992, p.
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renovado com o arrebol, mas presente em completude na pequena semente das
liberdades conquistadas no hoje.
Estes dois valores, igualdade e liberdade, fazem parte do horizonte dos
desejos humanos, paradoxalmente povoados por outros que lhes são totalmente
contrários. Apesar de necessários, não são dois elementos prontos e inatos à
convivência humana, porém construído pelas contradições da desigualdade, da
injustiça, da escravidão e de toda forma de falta de liberdade.
A liberdade e igualdade se contrapõem ao poder e à hierarquia dentro
dos muitos valores que formam a sociedade dos homens. Pelas derrotas da nãoliberdade se vai construindo historicamente o homem livre.
Nesse sentido, cabe ressaltar sobre as desigualdades sociais durante
toda a história, conforme abaixo:
“Os Movimentos sociais são fenômenos históricos...
Enquanto a humanidade não resolver seus problemas
básicos de desigualdades sociais, opressão e
exclusão, haverá lutas, haverá movimentos. E
deverá haver teorias para explicá-los: esta é a nossa
principal tarefa e responsabilidade, como intelectuais
e cidadãos engajados na luta por transformações
sociais em direção a uma sociedade justa e livre (
GOHN, 1997.p 20)”.
Igualdade e liberdade se identificam no ideal humano e no processo
de construção. O binômio segue unido na teoria e na prática da convivência
humana e das estruturas políticas.
Não é fácil encontrar uma definição satisfatória pra estes dois termos.
A liberdade carrega ambigüidades e a igualdade encontra seu sentido marcado
pela indeterminação. Igualdade entre quem e em quem? Liberdade em e para
que? Muitas respostas têm sido dadas a estas questões.
Tratar de liberdade e igualdade, também faz necessário abordar a questão
da fraternidade, em busca de uma sociedade mais justa, mas não somente uma
fraternidade cristã, mas também, uma fraternidade política.
Isto porque, principalmente após a segunda guerra mundial, necessário
elencar de extrema importância o princípio da fraternidade, ao tratar da liberdade
e igualdade. Desde os primórdios da sociedade, principalmente nas civilizações
grego e romana, verifica-se a aplicação da fraternidade, até mesmo com intuito
de pacificação dos problemas.
Durante a evolução das civilizações também verifica tal presença,
principalmente na transição da era moderna e principalmente com a criação
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da ONU em 1948, e nesse sentido assevera Pozzoli, Monassa e Amador,
no artigo “O Justo Fraterno: Interpretação e Aplicabilidade do Princípio da
Fraternidade ao Direito” (In: A Nova Interpretação do Direito, Birigui-SP,
Editora Boreal, 2012, p.19):
Quando o século XVIII já delineava seu crepúsculo,
as novas descobertas decorrentes das relações entre
as nações provocaram o despertar de novos interesses
entre os povos, e, assim, os relacionamentos sociais
buscavam novos horizontes para suas conformações.
A transição para a era moderna, com o advento
da Revolução Francesa, trouxe consigo novas
esperanças, traduzidas nos princípios da igualdade,
liberdade e fraternidade e, mais tarde, a fraternidade.
Considerados como lemas da revolução, se tornaram
os três pilares contemplados em declarações,
notadamente na de 1948, da ONU – Organização
das Nações Unidas, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, sendo que o último desta
triologia é o que vem demonstrando mais complexa
incorporação legislativa e implementação na cultura
jurídica das diversas nações. Um aspecto vale
destacar: as condições sociais, ainda na Idade Média,
apresentavam-se sob a divisão de classes, onde os
economicamente dominantes ditavam suas regras
conforme sua conveniência, enquanto que o restante
da população apenas cabia subordinar-se àqueles. Uns
poucos eram abastados, a grande maioria prestava-se
apenas ao trabalho sob condições rigorosas, quase
sempre sub-humanas e até carente de recursos para
provimento de sua subsistência.
Nessa toada, é preciso resgatar o princípio da fraternidade, tornando
presente a partir do momento em que se mencionar sobre os princípios
constitucionais, principalmente no que diz respeito à igualdade e liberdade.
Ao mencionar sobre a fraternidade, juntamente com a liberdade
e igualdade, deve ser analisado como um valor, que deve ser escolhido por
qualquer pessoa como uma opção e não como uma obrigação.
Tanto assim é verdade, que o artigo I da Declaração dos Direitos Humanos,
menciona o princípio da fraternidade, confirmando sua importância: “Todas as
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pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e
consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.”
Ainda, na questão do valor dos princípios, os mesmos autores acima
mencionados estendem este valor no âmbito ético, moral, afetivo, nas relações
interpessoais, sejam elas privadas ou públicas, senão vejamos (2012, p.24):
Na seara dos valores presentes na sociedade
(éticos, morais, afetivos etc.), indubitavelmente
há uma infindável lista de opções traduzidas na
volatilidade criativa da espécie humana. Entretanto,
ao refletir sobre o princípio da fraternidade, esse
valor/sentimento deverá estar presente nas relações
humanas, e principalmente, deverá pautar a solução
em casos de conflitos. Afinal, o “sentir” não onera
ninguém – preocupação primaz do ser humano
-, e assim se dá com o sentimento fraterno que,
por sua essência, só traz resultantes benéficas e o
enobrecimento a quem o pratica. Atualmente, nossa
realidade, despojada desse sentimento, deixa exposto,
em meio a sociedade resultados perenes, de injustas
decisões ou condutas, que se tornaram difíceis
de ser desarraigadas. O princípio da fraternidade
muito poderá contribuir quando aplicado às relações
interpessoais, tanto privadas quanto publicas, e já que
o direito regula as regras de conduta na sociedade é
pertinente que tal princípio seja norteador, inclusive,
no processo legiferante de elaboração dessas regras.
Mais uma vez o ponto de partida está na filosofia,
pois, valendo-se dos Estóicos, uma ação somente era
considerada correta se trouxesse benefícios para o
todo, entenda-se para a sociedade de forma solidária,
o que se pressupõe, de maneira fraternal.
Bem assevera Lafayette Pozzoli, ao afirmar que “fraternidade não deve
ser vista apenas como uma ordem suprema ou mística, mas, principalmente,
como uma necessidade para melhor convivência em sociedade.”28
Assim, a liberdade e igualdade, devem ser analisadas juntamente
com a fraternidade, para o fim de não excluir a possibilidade da realização
Pozzoli, Lafayete. Direito como função promocional da dignidade da pessoa humana ao direito
fraterno. In: Revista de Direito da PUC, 2º semestre de 2014. Letras Jurídicas, São Paulo, p. 147
28
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plena da dignidade do ser humano nos indivíduos situados políticos, social e
economicamente. O nexo político mais relevante diz respeito à liberdade como
instrumento para as conquistas da igualdade e a fraternidade nas relações sociais.
CONCLUSÃO
O Indiano Amartya Sem posiciona-se no sentido de que tem fome
não é livre para nada. Em seu trabalho ele expõe que o desenvolvimento é
“um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” e
ele acrescenta ainda destacando a importância das condições sociais para a
liberdade da pessoa como agente moral.
Assim o que nos resta claro é que a concepção de liberdade torna-se
vazia quando não lhe são asseguradas as condições materiais mínimas para que
as pessoas possam desfrutar delas de forma consciente.
Como ser livre quando a própria humanidade está sendo negada? Nas
situações de extrema miséria, mais do que pelas liberdades individuais e civis a
luta é pela sobrevivência.
Assim, sob esse contexto é que vamos encontrar um amplo rol de
direitos sociais elencados na nossa Constituição e podem ser vistos ainda no
preâmbulo. E ao longo da Constituição vamos encontrar diversos princípios
norteadores da ordem econômica e da ordem social, demonstrando assim o
interesse do legislador com a garantia das condições materiais indispensáveis
ao exercício da liberdade.
A constituição reconhece que a miséria e a exclusão existentes na
esfera social prejudicam a autonomia do cidadão, e por isso ela se propõe
a reduzir as desigualdades sociais, assegurando condições mínimas de
existência para todos.
Dessa forma o Estado irá intervir nas atividades empresariais como
medida excepcional e subsidiária, no entanto terá uma função reguladora da
economia, visando a promoção de valores sociais inseridos na constituição.
Essas intervenções são necessárias e indispensáveis quando nos
deparamos com uma sociedade desigual, no intuito de proteger as partes
mais fracas nas relações negociais, assim como outros interesses relevantes
para a coletividade.
Qualquer teoria falha quando ignora o caráter desigual da natureza
humana e os desejos conflitantes que circundam o imaginário humano. A
igualdade política ou econômica não pode prescindir da liberdade de iniciativa
dos indivíduos. Entretanto, a liberdade de iniciativa do indivíduo se delimita
pelos parâmetros da igualdade política e econômica.
129

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

O que podemos concluir diante de tudo que aqui foi exposto, é que a
ordem constitucional brasileira confere ampla proteção à liberdade. Encontramos
no texto da Carta Magna a preocupação constitucional com a igualdade material,
a fraternidade e a solidariedade bem como uma preocupação constante com a
proteção da dignidade da pessoa humana e a justiça social.
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Resumo: A Constituição Brasileira, ao cuidar do direito à educação, declarou
expressamente a sua tríplice finalidade: o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Noutro prisma
e utilizando-se de terminologia distinta, a Lei de Execução Penal impõe a
prestação da assistência educacional aos presos, sob a perspectiva utilitarista
da prevenção de crimes e orientação de retorno ao convívio social. Sendo
trabalhada a bom termo, a pesquisa objetivará, valendo-se precipuamente
do método dedutivo e de estudos das produções bibliográficas relacionadas
ao tema, desvelar o conceito geral de educação até a sua particularização no
âmbito do sistema prisional. Pretende-se, assim, enfrentar a cizânia legislativa
existente no binômio educação/assistência educacional, apresentando o instituto
contemporâneo do direito fundamental à educação no âmbito do sistema
prisional sob o enfoque da efetivação dos direitos fundamentais.
Palavras-Chave: Direito à educação; Assistência educacional;
Sustentabilidade social.
Abstract: The Brazilian Constitution to take care of the right to education,
declared threefold purpose: the full development of the person, his preparation
for the citizenship and his qualification for work. In another prism and using of
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different terminology, the Penal Execution Law imposes provision of educational
assistance to prisoners from the perspective of crime prevention and the return
orientation to social life. Being worked out successfully, the research will
aim, making use primarily of the deductive method and study of bibliographic
production related to the theme, will unveil the general concept of education to
their particularity within the prison system. It is intended, therefore, face the
existing legislative division in the binomial education/educational assistance,
presenting contemporary institute’s the fundamental right to education in the
prison system with a focus on enforcement of fundamental.
Keywords: Right to education; Educational assistance; Social sustainability.
INTRODUÇÃO
O não cumprimento ou o cumprimento incipiente pelos órgãos
administrativos da prestação educacional aos sujeitos que dela necessitam,
incluindo-se as pessoas submetidas à execução penal, suscita reflexões sobre a
concretização do direito fundamental à educação.
Não obstante as regras e princípios informadores próprios da execução
penal, a educação é um direito social fundamentado no valor universal da
dignidade humana e cujo reconhecimento alcança as pessoas em situação de
restrição de liberdade.
Nessa linha, as complexidades reveladas pela não efetivação de
políticas educacionais no especial âmbito da execução penal, conclamam
a comunidade científica ao avanço sobre as dificuldades de ordem teórica e
prática em se estabelecer os delineamentos da perspectiva das atuais políticas
educacionais, sobretudo em tempos em que a superação do modelo liberal de
cidadania e a afirmação dos direitos sociais colocam a educação no centro dos
mais qualificados debates científicos.
Com efeito, não seria desacertado afirmar que a educação, entre todas as
atividades humanas, se destaca pelo seu caráter criador capaz de levar a pessoa
à realização de suas potencialidades físicas, morais, espirituais e intelectuais,
sendo, consequentemente, o vetor pelo qual a pessoa humana, criança ou adulta,
se desenvolve (ANTIQUE, 2006, p. 48).
Segundo Elionaldo Julião (2012, p. 12), no contexto da prática
carcerária brasileira a importância da educação não tem sido reconhecida pelos
administradores públicos.
Diante desse quadro em que se desvela a não prestação ou a prestação
insuficiente de políticas educacionais na execução penal, cabe questionar se o
direito à assistência educacional, assim denominado na Lei de Execução Penal,
está dotado da fundamentalidade e da universalidade do direito à educação
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previsto na Constituição Federal, conjuntura em que as perspectivas gravadas
nas atuais políticas públicas devem ser objeto de reflexão.
Nessa direção, no decorrer deste artigo, procurar-se-á aclarar as
perspectivas que gravitam em torno das atuais políticas públicas educacionais
demandadas no sistema prisional, partindo-se do pressuposto constitucional
que elevou a educação ao patamar de direito fundamental.
1. A EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E VETOR DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL
As permanentes transformações do cenário social impactam os direitos
humanos desencadeando o sucessivos movimentos de expansão ao longo da história:
No processo de reconhecimento dos direitos humanos
também se estabelece uma ampliação progressiva do
conteúdo dos direitos reconhecidos, o que vem a ser
uma exigência diante da dinamogenesis de novos
direitos, que são novos reclamos ou concretizações
ou novas interpretações de direitos preexistentes.
(SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 109)
Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010, p.
112) prelecionam que os direitos humanos evoluíram a partir da aclamação das
liberdades civis e dos direitos políticos, passando pelos direitos de igualdade ou
prestacionais - compreendendo aqui os direitos sociais - até o surgimento dos
direitos difusos ou de solidariedade:
Ao percorrer estes três períodos é possível observar
o nascimento das sucessivas gerações de direitos
humanos, que evoluíram conforma a sociedade se
transformava. São elas: (1) os direitos de Primeira
Geração, que aclamavam as liberdades civis e os
direitos políticos, e são também chamados “Direitos
de Liberdade”, de autonomia ou de participação; (2) os
direitos de Segunda Geração, denominados “Direitos
de Igualdade” ou prestacionais, compreendendo
os direitos sociais, econômicos e culturais; e (3)
os “Direitos dos Povos”, que marcam a Terceira
Geração de direitos humanos, e que correspondem
aos direitos difusos ou da solidariedade.
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Os direitos de primeira geração ou dimensão voltam-se à proteção das
liberdades individuais, sobretudo impondo uma postura negativa do Estado
frente ao direito de liberdade e seus consectários.
Ainda que inicialmente identificadas como resultado dos reclamos da
classe burguesa frente às amarras impostas pelo totalitarismo, as declarações
formais de direitos individuais foram propulsoras do reconhecimento da
dignidade humana, conforme ilustra Vladmir Oliveira da Silveira e Maria
Mendez Rocasolano (2010, p. 127):
Finalmente, a partir das declarações de direitos
do final do século XVIII e com o auxílio da férrea
ferramenta do direito, abre-se caminho para uma
dinâmica e progressiva luta em favor da dignidade da
pessoa frente ao poder estabelecido.
Seguindo essa proposição, os êxitos do movimento liberal individualista
não esgotaram a evolução dos direitos humanos, destacando-se, entre os marcos
jurídicos precursores dos direitos sociais, a Constituição Francesa de 1791:
A declaração de direitos da Constituição de 1791 destacase por seu pioneirismo na identificação dos reclamos
sociais, abrindo a porta – pode-se assim dizer – para a
segunda geração dos direitos humanos, muito embora
os direitos civis e políticos continuassem a preponderar.
(SILVEIRA; ROCASOLANO, 2010, p. 140)
Ao passo que o liberalismo individualista não se sustentou isolado nas
várias Declarações de Direitos que ampliaram a concepção de dignidade humana
no transcurso do século XVIII, as constituições mexicana e alemã, de 1917 e
1919 respectivamente, consolidaram o surgimento do constitucionalismo social
fundante da perspectiva prestacional positiva na relação verticalizada entre
Estado e indivíduo.
É, contudo, no contexto da Revolução Industrial do século XIX, que
a ampliação progressiva dos direitos humanos encontra, nas reivindicações
trabalhistas e de assistência social que permeavam a tensão entre capital e
trabalho, os anseios pelo direito à igualdade. No momento em que o Estado
assumiu o papel de compatibilizar os interesses conflitantes, as demandas
sociais transformaram-se em direitos.
Vera Maria Ribeiro Nogueira (2001, p. 92) relaciona a gênese dos
direitos sociais à Política de Bem-estar Social (Welfare Policy) criada na
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década de 40 em meio à expansão da produção capitalista e os princípios da
sociedade salarial:
As decorrências deste processo (Welfare State) se
estendem para os estatutos e garantias jurídicas
(universalização da cobertura da proteção social
garantida como direito social – exigindo financiamentos
com fundos públicos) e regulação econômica (um
padrão de financiamento público da economia
capitalista, tanto na produção como reprodução social,
levando os conflitos originários do trabalho para o
interior do Estado). A alteração de princípios e valores
surge a partir da inflexão no padrão de acumulação
com o escopo de superar uma de suas crises cíclicas.
O ser humano passa a ser projetado coletivamente, enquanto que ao
Estado é incumbida a tarefa de minimizar as desigualdades sociais, sobretudo
por meio da assistência material e da criação de oportunidades de acesso ao
emprego, à renda, à saúde e à educação.
Os direitos sociais estão profusamente assinalados na atual Constituição
Federal do Brasil, nos dispositivos que em alguma medida refletem pretensões
de bem-estar social, a exemplo das normas atinentes à seguridade social, à
comunicação social, à educação e desporto, à família, ao meio ambiente, à
política urbana e agrária e ao trabalho. É, entretanto, no Capítulo II do Título
II que estão expressos nomeadamente os direitos sociais como categoria de
direitos humanos fundamentais. 29
O artigo 6º da Constituição Federal contempla os direitos humanos de
segunda geração/dimensão e a amplitude semântica dos termos que enumera,
bem como a sua natureza programática, não desqualifica sua exigibilidade
imediata, independentemente de qualquer condicionamento.
Assim, o direito à educação está catalogado na Constituição Federal
do Brasil entre os direitos fundamentais sociais, ao lado da saúde, alimentação,
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade
e à infância, assistência aos desamparados.
Contudo, o artigo 205 da Constituição Federal não apresenta o conceito
de educação, limitando-se a expressar a universalidade e a finalidade desse
direito fundamental.30
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
30
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
29
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A despeito da corrente que defende a programaticidade dos direitos
prestacionais, ante as demandas do atual estágio de desenvolvimento social é
inadmissível sopesar o acesso à educação sob o ponto de vista estritamente prospectivo.
O economista polonês Ignacy Sachs (1993, p. 37) leva em consideração
cinco dimensões de sustentabilidade: 1. social; 2. econômica; 3. ecológica; 4.
espacial e 5. cultural.
Embora tais dimensões sejam aparentemente estanques no plano teórico,
essas variantes nutrem-se reciprocamente numa interconexão dinâmica, razão
pela qual importa aqui mencioná-las.
A dimensão social de sustentabilidade aproxima o desenvolvimento
dos interesses da coletividade, transcendendo o individualismo e as
discrepâncias de classes.
Essa perspectiva social de sustentabilidade propõe a busca de uma maior
igualdade na distribuição de rendas, homogeneidade coletiva, qualidade de vida
e de igualdade de oportunidade de acesso aos recursos e serviços sociais, dentre
os quais se encarta o direito à educação (MENDES, 2009, p. 74).
A dimensão econômica volta-se para o fluxo otimizado de recursos, de
forma a alcançar maior eficiência e rentabilidade em empreendimentos públicos
ou privados. Aqui a eficiência econômica deve ser considerada numa escala
macrossocial, ultrapassando a ideia micro-econômica de rentabilidade.
A sustentabilidade ecológica orienta-se pela preservação do meio
ambiente, impondo abstenções e ações que minimizem ou compensem os
danos causados pela atividade econômica na natureza. Persegue-se a limitação
do consumo de recursos naturais esgotáveis e a reformulação de técnicas que
conciliem produção e conservação ambiental.
A sustentabilidade espacial requer a distribuição geográfica inteligente
das atividades econômicas, considerando as peculiaridades locais para minimizar
danos e potencializar resultados positivos. Nessa ótica, almeja-se o equilíbrio na
distribuição das populações rurais e urbanas e a descentralização de atividades.
Por fim, a dimensão cultural de sustentabilidade pressupõe o respeito
às raízes culturais do agrupamento social sobre o qual recaem os reflexos do
desenvolvimento. Nessa dimensão, busca-se o atendimento das especificidades
culturais de tal modo que as atividades econômicas não agridam as formas e
expressões apreendidas e incorporadas na convivência social.
Se no presente só é possível conceber o desenvolvimento econômico
em sinergia com as necessidades da sociedade em todas as cinco dimensões de
sustentabilidade, há que se identificar com clareza e precisão os delineamentos
jurídicos e a exigibilidade do direito à educação frente ao Estado.
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
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Numa sociedade democrática, as necessidades coletivas adquirem
caráter de direito social e sua concretização passa a ser legitimamente exigível.
Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano (2010, p.
178), citando a Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU e a
Constituição Federal do Brasil, pontuam:
O direito ao desenvolvimento foi objeto de uma
declaração de 1986 da ONU, cujo artigo 1º afirma
ser o direito ao desenvolvimento inalienável do
homem e fundamental para que ele desfrute de
suas liberdades. Do mesmo modo, a Constituição
brasileira de 1988 destaca no artigo 4º, inciso IX,
a cooperação entre as nações para o progresso da
humanidade.
Um sistema econômico sustentável só é possível com um desenvolvi
mento humano completo. Não ter acesso ao judiciário, ser destituído da liber
dade de escolha pela ausência de renda ou educação, estar sempre sujeito ao
aquecimento global e a poluição não demonstra uma evolução dos direitos
humanos. (BENACCHIO; PARREIRA, p. 201).
Quanto à extensão do direito à educação no âmbito carcerário, o item
77 das Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos, adotadas
em 31 de agosto de 1955, pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a
Prevenção do Crime e o Tratamento de delinquentes, disciplina a temática nos
seguintes termos:
Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar
a educação de todos os reclusos que daí tirem
proveito, incluindo instrução religiosa nos países
em que tal for possível. A educação de analfabetos
e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe
a administração especial atenção. Tanto quanto
for possível, a educação dos reclusos deve estar
integrada no sistema educacional do país, para que
depois da sua libertação possam continuar, sem
dificuldades, a sua educação.
Além de imbricada com os princípios da sustentabilidade social,
hodiernamente a educação é realçada pela etiologia com o valor da dignidade
humana. Nesse sentido, as ideias de Richard Pierre Claude (2005, p. 1):
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A educação é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta
para crescimento pessoal. E assume o status de direito
humano, pois é parte integrante da dignidade humana
e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e
discernimento. Além disso, pelo tipo de instrumento
que constitui, trata-se de um direito de múltiplas
faces: social, econômica e cultural. Direito social
porque, no contexto da comunidade, promove o
pleno desenvolvimento da personalidade humana.
Direito econômico, pois favorece a auto-suficiência
econômica por meio do emprego ou do trabalho
autônomo. E direito cultural, já que a comunidade
internacional orientou a educação no sentido de
construir uma cultura universal de direitos humanos.
Em suma, a educação é o pré-requisito fundamental
para o indivíduo atuar plenamente como ser humano
na sociedade moderna.
Nessa ótica, a educação é, por excelência, a via de transformação
positiva do indivíduo, conforme ilustra Paulo Freire: “Nas condições de
verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos
da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador
igualmente sujeito do processo.” (FREIRE, 1996, p. 26).
No entanto, estando declarado no texto constitucional de forma genérica,
o direito à educação suscita reflexões várias, a começar pelo sentido e alcance da
regra jurídica que impõe esse dever prestacional ao Estado, indagando-se em que
medida se daria a sua concretização em sede de execução penal, por exemplo.
A Lei de Execução Penal cuida da educação sob um viés sui generis,
inserindo-a entre as várias modalidades de “assistência” e atribuindo-lhe a
finalidade de prevenção criminal e reinserção social. 31
Portanto, há espaço para conjecturas em torno do não reconhecimento,
pela Lei de Execução Penal, da educação como direito fundamental, eis que
a assistência educacional é disciplinada naquele diploma legal sob o ângulo
utilitarista da prevenção criminal e reinserção social.
Cumpre registrar que os itens 08 a 10 da Exposição de Motivos 213, de
09 de maio de 1983 (Exposição de Motivos à Lei de Execução Penal), defendeu
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime
e orientar o retorno à convivência em sociedade.
Art. 11. A Assistência será: I – material; II – à saúde; III – jurídica; IV – educacional; V – social;
VI – religiosa.
31
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a autonomia da regra disciplinadora da execução penal a partir do apontamento
da existência de princípios orientadores próprios da matéria, assentando a Lei de
Execução penal como uma norma isolada e desconsiderando o caráter unitário
do ordenamento jurídico.
Nessa seara, bem a propósito a clássica lição de Norberto Bobbio (2012,
p. 16): “o direito não é norma, mas conjunto coordenado de normas [...] uma
norma jurídica não se encontra nunca sozinha, mas é ligada a outras normas
com as quais forma um sistema normativo”.
Seguindo a mesma orientação da Lei de Execução Penal, a despeito
do transcurso de mais de duas décadas de vigência da atual Constituição
Federal, o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional
(PEESP) - Decreto 7.626/2011 – reproduz a particular visão utilitarista da
educação no âmbito do sistema prisional: “Art. 3º São diretrizes do PEESP:
I – promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por
meio da educação.” (grifo nosso)
Ao rebaixar a educação de jovens e adultos no sistema prisional como
meio para a pseudo-reintegração social, os órgãos administrativos encarregados
da administração penal revelam uma visão que destoa de todas as bases
epistemológicas sobre a autêntica natureza da educação, qual seja, a construção
de saberes.
Neste sentido, Ferrajoli (2002, p. 200) alerta que as ideologias
correcionistas, nas suas variantes “reeducação”, “ressocialização”,
“reabilitação”, ou ainda, “recuperação social”, contradizem o princípio da
liberdade, da autonomia da consciência e da igualdade, sendo incompatíveis,
portanto, com o respeito à dignidade da pessoa humana.
Impende investigar, deste modo, se a ideologia correcionista contida
na perspectiva que coloca a educação com meio de ressocialização representa
afronta à dignidade da pessoa humana.
O pensamento de Michel Foucault (1987), se trazido para a realidade
normativa brasileira, aproxima a execução penal das normas definidoras
de direitos fundamentais, na medida em que define a educação sob a dual
perspectiva direito do apenado e dever do Estado: “A educação do detento é,
por parte do poder público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no
interesse da sociedade e uma obrigação”.
Note-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei
infraconstitucional que regula a execução da política pública de educação em
todo o país, omitiu qualquer regra de extensão do direito à educação ao apenado.
Elionaldo Fernandes Julião (2012, p. 217) discorre sobre a necessidade
de um incremento de produções científicas para melhor iluminar os debates
concernentes à educação no âmbito da execução penal:
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O tema educação e trabalho como proposta de
inclusão social para detentos e egressos do sistema
penitenciário, ainda pouco explorado pelos estudiosos,
está a exigir pesquisas e reflexões, mormente no que
se refere às alternativas de educação para qualificar
um contingente de pessoas tão heterogêneo, tanto do
ponto de vista sociocultural. É com a certeza da maior
relevância da discussão que denuncio a carência de
investigação sobre o assunto.
Apresenta-se, portanto, o direito à educação no sistema prisional, com
duvidoso reconhecimento também no âmbito científico, estado que reclama a
priorização de estudos sobre o tema.
A negação do reconhecimento da educação de jovens e adultos em
situação de restrição de liberdade, como direito social fundamental, não resiste
às análises da realidade da atual sistemática jurídica.
Veja-se, a propósito, que a Constituição Federal da República Federativa
do Brasil estabelece ser a educação um direito universal, compreendendo-se essa
universalidade a todos os cidadãos, em quaisquer circunstâncias ou condições
em que se encontrem, inclusive aqueles em situação de restrição de liberdade.
Numa sociedade em que as taxas de reincidência penal denunciam
a ineficiência do sistema carcerário, as finalidades da pena não podem se
circunscrever ao escopo retributivo.
Diante dos desconcertantes índices de reincidência criminal, a
preservação dos direitos fundamentais em favor das pessoas que cumprem
pena privativa de liberdade, entre eles o direito a educação, se sobrepões aos
discursos humanistas para se converter em imperiosa condição para a realização
dos ditames de uma sociedade sustentável.
2. A AUSÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFETIVAS DE EDUCAÇÃO NO
ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL
Enquanto se verifica uma profusão de políticas públicas educacionais
voltadas para crianças e jovens brasileiros num relativo esforço governamental
para incluí-los em creches e escolas, dados informados pelo Departamento
Penitenciário do Ministério da Justiça e divulgados recentemente (LIRA, 2014),
dão conta de que a grade maioria das pessoas submetidas à execução penal no
Brasil não tem tido acesso à educação:
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UF

Pessoas
privadas de
liberdade

Presos em
atividades
educacionais

% de presos em
atividades
educacionais

TO
RN
SE
AM
AL
AP

2.876
5.912
4.597
8.757
4.975
2.232

36
145
114
298
209
123

1,3
2
2,5
3,4
4,2
5,5

SP
AC
RJ
RS
SC
PI
MS
GO
Brasil
MG
PA
PB
BA
RO
RO
RR
MT
PR
ES
PE
CE

207.447
3.817
36.126
28.743
17.583
2.955
12.716
12.074
574.027
54.314
12.197
8.958
15.866
7.720
7.720
1.528
11.303
27.600
14.883
30.894
19.245

11.823
285
2.702
2.249
1.380
233
1.106
1.128
58.750
6.020
1.456
1.096
1.970
1.250
1.250
271
2.036
5.455
3.525
7.440
4.752

5,7
7,5
7,5
7,8
7,8
7,9
8,7
9,3
10,2
11,1
11,9
12,2
12,4
16,2
16,2
17,7
18
19,8
23,7
24,1
24,7

Fonte: BRASIL, Departamento Penitenciário Nacional: 2014.
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Com os olhos voltados para a realidade exposta nos índices do quadro acima
e na conjuntura normativa posta em evidência, impõe-se um rearranjo sistemático.
Se a marginalização imposta às pessoas excluídas é uma realidade, essa
condição se agrava em relação aos sujeitos inseridos no sistema prisional, o que
se reflete na resistência em se reconhecer a titularidade de direitos humanos a
essa parcela já estigmatizada da população.
O discurso segundo o qual a condenação criminal subtrai do indivíduo
tão somente o direito de liberdade, na prática revela-se falacioso, eis que o
apenado é privado dos direitos mais básicos, dentre os quais o direito à educação.
Os estudos realizados no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo pesquisador Elionaldo
Fernandes Julião, no cotejamento com dados estatísticos tornados públicos pelo
Departamento Penitenciário Nacional e pelo Conselho Nacional de Justiça, indicam a
ausência de efetivas políticas públicas educacionais no sistema prisional.
O Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação editou a
Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010, dispondo sobre as Diretrizes Nacionais para
a Oferta de Educação para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade,
contudo, as ações apregoadas naquele texto normativo não se concretizaram, a
despeito do transcurso de quase cinco anos desde a sua entrada em vigor.
Elionaldo Fernandes Julião (2012, p. 382), na conclusão de sua
obra Sistema Penitenciário Brasileiro: A educação e o trabalho na Política
de Educação Penal, resultante de tese de doutorado desenvolvida junto ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, concluiu que:
[...] embora os projetos laborativos e educacionais
para jovens e adultos privados de liberdade
acumulem uma longa história no país, pode-se
tacitamente afirmar que ainda não existe uma
política pública de educação e de trabalho para o
sistema penitenciário. Ainda são ações isoladas
(projetos) sem a institucionalização de uma proposta
político-pedagógica que abarque as características
e finalidades de tal realidade, bem como de
investimentos e repasses de recursos financeiros.
Dados tornados públicos no ano de 2014 pelo Departamento
Penitenciário do Ministério da Justiça e divulgados em 21 de agosto daquele
mesmo ano na revista eletrônica Último Segundo, atestam que apenas dez por
cento da população carcerária brasileira tem acesso à educação.
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A reportagem intitulada Inferno Atrás das Grades, produzida pela
jornalista Camila Almeida e publicada em recente edição (344, de março de
2015) da revista Super Interessante, confirma que apenas dez por cento da
população carcerária desenvolve atividade educacional (fonte informada:
Conselho Nacional de Justiça).
Nesta linha, a despeito da evidência de que o direito fundamental à
educação abrange todas as pessoas que cumprem pena no sistema prisional,
revela-se a inércia estatal no seu dever prestacional.
CONCLUSÕES
Os direitos sociais, dentre eles o direito à educação, surgem a partir do
processo dinâmico de evolução do direito, havendo que admitir que o modelo
liberal individualista resta superado pelos contornos proeminentemente sociais
do atual constitucionalismo.
A educação está prevista na Constituição da República Federativa
do Brasil como direito fundamental social de caráter universal, estendendose, portanto, aos sujeitos em situação de restrição de liberdade, ainda que as
particularidades do ambiente carcerário demandem uma política pública
especializada.
Muito além da mera divergência sintática – educação/assistência
educacional –, as distintas denominações de educação encontradas nas normas
que disciplinam a execução penal revelam a resistência em reconhecer o direito
à oferta de educação aos sujeitos em situação de restrição de liberdade como
direito fundamental social.
As dificuldades de reconhecimento da necessidade de concretização do
direito à educação no sistema prisional como um direito fundamental denota
que a educação de jovens e adultos em situação de restrição de liberdade é
compreendido como uma benesse, um favor legal, gravitando ao seu redor a
perspectiva utilitarista de correção e controle, o que na prática manifesta-se em
omissões de políticas públicas.
A inexistência de efetivas políticas públicas de educação para jovens
e adultos em restrição de liberdade afronta o mandamento constitucional que
impõe ao Estado a concretização universal do direito à educação e contrasta
com os as demandas de uma sociedade orientada para o desenvolvimento
sustentável.
Os bancos de dados abertos e os trabalhos científicos disponibilizados
no meio acadêmico, apontam a existência de uma política pública apenas
formalmente posta de assistência educacional a adultos privados de liberdade,
havendo uma valorização discursiva de ressocialização materializada em
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normas e planos que não são postos em prática, o que patenteia uma realidade
que se contrapõe a esse pseudo esforço humanitário do poder público, qual seja
um movimento político e ideológico que valoriza a segregação e o controle
social de uma massa de seres humanos aos quais, em verdade, priva-se o acesso
a um dos direitos imanentes da dignidade humana: a educação.
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Resumo: A presente pesquisa visa debater a pertinência do Direito Penal Juvenil
no atual paradigma do Direito da Criança e do Adolescente vigente no país.
Primeiramente, foi feita uma análise do desenvolvimento histórico desse ramo
do Direito. Após, detalhou-se o atual sistema jurídico de tratamento previsto
para o adolescente em conflito com a lei. Posteriormente, foi trabalhado o
Direito Penal Juvenil, expondo-se o principal fundamento que embasa esta
teoria: a aplicação das garantias penais e processuais penais aos adolescentes
em conflito com a lei e detalhado os argumentos trazidos por aqueles que negam
a existência do Direito Penal Juvenil, já que para eles todas as garantias já
estão previstas no Direito Infantojuvenil. Por fim, foi analisado o ordenamento
jurídico nacional e verificado que o Direito Penal juvenil não é adequado ao
direito brasileiro.
Palavras-Chave: Direito Penal Juvenil; aplicabilidade; direito brasileiro.
Abstract: The current research aims to debate of the pertinence of Juvenile
Criminal Law within the current paradigm of Child and Adolescent Rights
established in Brazil. First, an analysis of the historical development of this
branch of law was made. After, was detailed the current legal system provided
treatment for adolescents that inflict the law. Afterwards, the main foundation
of Juvenile Criminal Law was presented: the enforcement of the criminal
and procedural garantees to the adolescent in conflict with the law and was
brought the reasoning by those against the existence of such branch of law was
detailed, show the conception that all the garantees are already in the Child and
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Adolescent’s Law. In the end, the Brazilian legal system was analysed and the
Juvenile Criminal Law was found to be improper to it.
Key-Words: Juvenile Criminal Law; applicability; Brazilian Law
INTRODUÇÃO
O ordenamento jurídico vigente no país sempre se preocupou com a
criminalidade infantojuvenil. Nas ordenações portuguesas e nos dois primeiros
Códigos Penais brasileiros (Código Criminal do Império de 1830 e Código
Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890), o tratamento dado aos menores
autores de crime era semelhante aos adultos32, sempre determinado pela
legislação penal. Desde 1926 (pelo Decreto n. 5.083/1926), o tratamento do
menor delinquente33 foi desvinculado do Direito Penal, já que a partir de então
toda a legislação específica sobre o tema trouxe normas especiais para aplicação
de medidas e eliminou a pesquisa de discernimento. Se de um lado houve um
ganho, por outro, tanto o Código de Menores de 1927 quanto o Código de
Menores de 1979 não previram direitos e garantias processuais aos menores
acusados da prática de crimes, dando ao magistrado grande discricionariedade
para a condução do processo e aplicação das medidas punitivas.
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988 (CRFB/1988), este quadro mudou, vez que o excludente e estigmatizante
Direito do Menor foi substituído pelo Direito da Criança e do Adolescente, que
inaugurou um sistema de garantia de direitos a toda população infantojuvenil,
incluindo os adolescentes autores de ato infracional.
Dessa forma, a presente pesquisa visa problematizar a questão. Para
isso, primeiramente, será feita uma breve análise histórica do desenvolvimento
do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil, com posterior análise do
sistema jurídico de tratamento dispensado ao adolescente autor de ato infracional
pela legislação pátria e internacional. Posteriormente, serão trabalhadas as duas
correntes existentes no direito brasileiro expondo os argumentos que embasam
cada uma delas e, ao final, será analisado qual dos entendimentos mais se
coaduna com o sistema atual do Direito da Criança e do Adolescente no país.

Ambos diplomas previam um limite baixo para a imputabilidade penal, sete anos no Código
Criminal do Império e nove anos no Código Penal republicano, sendo que ambos permitiam a
inserção dos menores com até catorze anos em casas de correção, desde que estes tivessem agido
com discernimento.
33
A expressão menor será utilizada somente quando se tratar de diplomas normativos anteriores
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Após tal data, não há mais de se falar em
menores e sim em crianças e adolescentes como utilizado no texto constitucional.
32
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2. BREVE ANÁLISE HISTÓRICA
Desde o Brasil-colônia, a delinquência dos menores foi uma das
principais preocupações jurídico-sociais. Nas Ordenações Filipinas, que
vigeram no período de 1603 a 1830, a imputabilidade era determinada por um
critério etário, de modo que a partir de 07 anos admitia-se a punição para o autor
de crime e, inclusive, a pena de morte para os jovens entre 17 e 21 anos (Título
CXXXV do Livro V), variando a pena de acordo com o delito perpetrado.
O julgador detinha considerável discricionariedade e deveria observar as
circunstâncias que envolviam o crime ao determinar a sanção. Nesse período,
as penas fundamentavam-se em preceitos religiosos e visavam promover o
temor pelo castigo, ou seja, por meio da imposição de penas cruéis, previstas no
Livro V do mencionado diploma legal, tais como: queimaduras (Título XIII do
Livro V), mutilação (Título XXXV do Livro V), degredo (Título LVIII do Livro
V) e açoite (Título LXI do Livro V).
Com a Independência do Brasil, foi criado o Código Criminal do
Império de 1830, que previa a imputabilidade penal plena aos jovens de 14 anos,
bem como um sistema específico para os menores entre 07 e 14 anos, no qual
o juiz deveria investigar o discernimento do agente. Se ficasse comprovado o
discernimento do jovem que tivesse cometido o crime, ele deveria ser recolhido
às casas de correção pelo tempo que o magistrado determinasse, não podendo
exceder a idade de dezessete anos, consoante art. 13 do mencionado Código,
que adotou, inclusive, o conceito de culpabilidade ligado ao ato criminoso e
não mais à pessoa do infrator. Por outro lado, se o menor tivesse agido de modo
criminoso, mas não ficasse comprovado o seu discernimento, ele não seria
julgado, consoante preconizava o art. 10.
Após a proclamação da República, foi promulgado o Código Penal
dos Estados Unidos do Brasil de 1890, o qual estabeleceu, em seu art. 27, a
inimputabilidade absoluta para os menores de 09 anos, bem como previu que
não seriam criminosos os maiores de 09 e menores de 14 anos, que agissem
sem discernimento, conforme avaliação do magistrado do caso concreto.
Considerando que ao agir, os menores tivessem discernimento da ilicitude
daquela conduta, eles seriam recolhidos a estabelecimentos disciplinares
industriais, pelo tempo que o juiz determinasse, não podendo exceder a idade
de 17 anos, conforme art. 30 da mesma lei.
Para Tânia da Silva Pereira (2008), nesse período histórico existia
uma Doutrina Penal do Menor, baseada na pesquisa do discernimento. Podese afirmar que ela permitia a punição severa dos jovens, de modo semelhante
aos adultos, em que não se reconhecia a sua condição peculiar. Também não
havia preocupação do Estado em desenvolver políticas públicas para combater
as causas dos delitos perpetrados pelos jovens e para protegê-los.
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No final do século XIX, foi promulgado o Código de Menores de
1927, surgindo um Direito do Menor, destinado ao jovem menor de 18 anos, de
ambos os sexos, abandonado ou delinquente (art.1º), que excluiu da aplicação
do processo penal os menores de 14 anos e previu um procedimento específico
para aqueles que estivessem na faixa etária entre 14 e 18 anos. Ressalte-se
que o mencionado Código buscava solucionar questões de várias esferas que
envolvessem os menores, tais como a guarda, a tutela e a educação, mostrandose protecionista e intervencionista. Pode-se afirmar que desde a vigência do
Decreto n. 5.083/192634, superou-se a prática de pesquisa de discernimento do
jovem, o desvinculando do Direito Penal35, bem como se afastou a exclusividade
da prática assistencialista das Santas Casas de Misericórdia36. Tais mudanças
representaram um progresso no Direito do Menor, ainda que não tenham
reconhecido o jovem como sujeito de direito. Apesar de o Código de 1927 ter
avançado no sentido de reconhecer a condição distinta do jovem em relação
ao adulto na esfera criminal e ter consolidado leis de assistência e proteção
aos menores, não previu direitos amplos e garantias processuais aos menores
acusados da prática de crimes e manteve a discricionariedade elevada dos
magistrados, que julgavam conforme sua ética e suposto bom senso.
Já no Estado Novo de 1937, foi criada a Legislação Brasileira de
Assistência - LBA e o Serviço de Assistência ao Menor - SAM, com o fito
de atender os menores de 18 anos que fossem abandonados pela família ou
que fossem reconhecidos como delinquentes. Entretanto, as práticas do SAM
possuíam aspectos correcionais e punitivos. Para Wilson Liberati (2002), esse
serviço pretendia amparar socialmente os menores carentes abandonados e
O Decreto n. 5.083/1926 consolidava leis de assistência e proteção de menores e determinava
a criação posterior de um Código de Menores, o que foi feito menos de um ano depois com o
Decreto n. 17.943-A/1927, também conhecido como Código Mello Mattos.
35
Nesse período histórico, ocorreu o caso emblemático do menino Bernardino, que ocasionou
uma mudança quanto à maioridade penal, determinada em 18 anos, pelo presidente Washington
Luís, através do supracitado Código de Menores. Bernadino era um garoto de 12 anos e trabalhava
como engraxate. Certo dia ele prestou serviços a um senhor, que não lhe pagou ao final de sua
tarefa laboral. Diante disso, o garoto ficou irritado e jogou tinta nas calças do cliente, que chamou
a polícia frente à suposta afronta. Na sequência, a polícia conduziu o menino para delegacia e ele
ficou preso juntamente com mais vinte adultos. No período em que ficou preso, ele foi violentado
física e moralmente diversas vezes e precisou de cuidados médicos, diante da situação grave que
se encontrava. Os médicos, comovidos e revoltados com a situação do menino, divulgaram na
imprensa os fatos citados, o que culminou com a mudança da maioridade penal na época.
36
As Santas Casas de Misericórdia surgiram com função assistencial e terapêutica, pois abrigavam
os abandonados, os marginalizados, os excluídos socialmente, os criminosos e os enfermos. Elas
eram regidas por estatutos das instituições portuguesas, recebiam subsídios estatais, assumiram
natureza caritativa e filantrópica e desempenharam papel importante no Brasil até o final do
século XIX.
34
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infratores, bem como centralizar a execução de uma política de atendimento
de caráter corretivo-repressivo-assistencial no Brasil. Contudo, o SAM foi
criado para cumprir as medidas aplicadas aos infratores pelo Juiz, tornandose mais uma administradora de instituições do que, de fato, uma política de
atendimento ao infrator.
Durante o Regime Militar no Brasil, foi criada a Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, por meio da Lei n. 4513/1964, em
substituição ao citado Serviço de Assistência ao Menor – SAM, e foi editado o
Código de Menores de 1979. Este Código se apresentou como um instrumento
de controle dos jovens, em que se pretendia formar homens retos por meio
do ensino e do trabalho, a partir da disciplina militar. Ele dispunha no art. 1º
sobre assistência, proteção e vigilância de menores que estivessem em situação
irregular, bem como de jovens entre 18 e 21 anos, em situações específicas
previstas em lei, situações estas que reforçavam a exclusão social, não sendo
apenas as relativas aos atos infracionais37.
O supracitado Código estabeleceu seis medidas aplicáveis ao menor,
quais sejam: advertência (inciso I, art.14); entrega aos pais ou responsável,
ou a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade (inciso II, art. 14);
colocação em lar substitutivo (inciso III, art. 14); imposição de regime de
liberdade assistida (inciso IV, art. 14); colocação em casa e semiliberdade
(inciso V, art. 14); internação em estabelecimento educacional, ocupacional,
psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado (inciso VI, art.
14). E tais medidas eram regidas pela Doutrina da Proteção Irregular38, que
compreendia o adolescente que estava em uma das situações mencionadas no
art. 2º da lei como um portador de patologia social, que devia ser severamente
O art. 2º do Código de Menores de 1979 considerava o menor em situação irregular o que
fosse privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que
eventualmente, em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável (aliena a, do inciso
I); da manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las (alínea b, do inciso I);
bem como o que fosse vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou
responsável ( inciso II);ou o que estivesse em perigo moral ( inciso III) devido a encontrar-se, de
modo habitual, em ambiente ou atividade contrárias aos bons costumes (inciso III alínea a e b).
Por fim, previa no inciso IV que estaria em situação irregular o menor privado de representação
ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável, e, no inciso V, previa o que
apresentasse desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária. Por
fim, previa a situação irregular no inciso VI do menor que fosse autor de infração penal.
38
A situação irregular prevista no Código de Menores de 1979, segundo o jurista Liberati (2002,
p. 78), derivava da conduta pessoal do menor (no caso de infrações por ele praticadas ou de
‘desvio de conduta’), de fatos ocorridos em sua família (como os maus-tratos) ou da sociedade
(abandono). Dessa forma, o menor estaria em situação irregular, equiparada a uma ‘moléstia
social’, sem distinguir, com clareza, situações decorrentes da conduta do jovem ou daqueles que
o cercavam.
37
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punido e criminalizava a pobreza, pois os menores em condições de inópia
eram retirados de suas famílias pelo poder público e transferidos para um local
supostamente “adequado”. O Estado tratava indiferentemente as questões
relativas à política social e ao ato infracional, em que crianças e adolescentes
não eram reconhecidos como sujeitos de direitos, mas sim como objetos da
norma. Dessa forma, os menores até 18 anos que fossem abandonados pela
família, que sofressem maus tratos ou que praticassem atos infracionais estariam
submetidos à situação irregular, conforme previsto no art. 2º do citado Código
de Menores de 1979.
Ainda que ambos os Códigos de Menores supracitados tenham
avançado no que tange ao tratamento legal dispensado ao menor autor de
ato infracional, não previram direitos e garantias processuais, o que ensejava
profunda discricionariedade aos magistrados na condução processual e na
aplicação das medidas punitivas.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi estabelecido
um novo sistema jurídico em relação ao Direito da Criança e do Adolescente,
pois os jovens passaram a ser compreendidos como sujeitos de direitos,
a infância e a adolescência foram reconhecidas como fases especiais do
processo de desenvolvimento humano e foi preconizada a obrigatoriedade do
cumprimento do princípio da prioridade absoluta, bem como foi adotada a
Doutrina da Proteção Integral.
Dessa forma, a ideia de prioridade absoluta em relação à população
infantojuvenil foi estabelecida no art. 227 do texto constitucional, o qual
também previu direitos fundamentais gerais (vida, saúde, educação) e direitos
específicos (convivência familiar e comunitária, lazer, respeito, etc.) que devem
ser efetivados pela família, sociedade e Estado, além do dever desses entes em
colocar todas as crianças e adolescentes a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Diante dessa previsão constitucional e com o fito de dar efetividade
à Doutrina da Proteção Integral, em que a criança e o adolescente passaram a
ser vistos como sujeitos de direitos e não mais como objeto de ações estatais
punitivas e assistencialistas (PEREIRA, 2008, p. 20), foi aprovado o Estatuto
da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069 em 13 de julho de 1990, que inseriu
aspectos preventivos, protetivos e socioeducativos.
As previsões constantes no texto constitucional e no Estatuto da Criança
e do Adolescente aliadas das normativas internacionais ajudaram a delinear o
novo sistema de direitos e garantias da Criança e do Adolescente no Brasil. Dessa
forma, no tratamento legal do adolescente em conflito com a lei, o ordenamento
jurídico nacional pós-1988 passou a ter um sistema complexo traçado a partir
da CFRB/1988, com influências das Regras Beijing, por exemplo.
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3. O SISTEMA DE TRATAMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO
INFRACIONAL NO BRASIL
Ainda hoje o Brasil está construindo seu modelo de tratamento jurídico
do adolescente em conflito com a lei, sendo a Lei n. 12.594/2012 o último
grande diploma normativo sobre o tema. No entanto, para a melhor compreensão
desse sistema é necessário reconhecer os diplomas internacionais como pontos
específicos da legislação nacional.
3.1 CONTRIBUIÇÕES DO DIREITO INTERNACIONAL
O primeiro instrumento normativo, que embora não cogente, influenciou
sobremaneira o direito nacional foi Resolução n. 40/33 de 29 de novembro de 1985
da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida como Regras Mínimas das
Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras
de Beijing). Inovando o que se fazia no Direito do Menor latino-americano, o
diploma previu a necessidade de um tratamento imparcial, sem distinção de etnia,
classe econômica, sexo, religião, etc. e de garantias processuais básicas39, além da
obrigação do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) atuar com o intuito de
satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, protegendo seus direitos
básicos e ao mesmo tempo de atender as necessidades da sociedade (2.1, 7.1 e
2.3). Também se explicitou a impropriedade de se fixar uma idade precoce para
se fixar a responsabilidade juvenil e se enfatizou a garantia ao bem-estar e da
proporcionalidade entre a medida a ser aplicada e as circunstâncias do infrator e
da infração (4.1 e 5.1). As Regras de Beijing também trazem diversas garantias
relativas à prisão, ressaltando que os jovens deverão sempre ser separados dos
adultos e receber cuidados, proteção e toda assistência (social, educacional,
profissional, psicológica, médica e física) que requeiram, tendo em conta sua
idade, sexo e características individuais, bem como determina que os pais ou
tutores serão imediatamente notificados da prisão (13.4, 13.5 e 10.1). Por fim,
é também reforçado o caráter proporcional das medidas a serem aplicadas, a
brevidade e excepcionalidade das medidas privativas de liberdade e vedado penas
capitais e corporais aos jovens (17.1, 17.2 e 17.3).
Outros dois diplomas internacionais, que ainda que posteriores ao
Estatuto da Criança e do Adolescente - lei nacional que deu concretude ao
sistema de atendimento ao adolescente autor de ato infracional -, influenciaram
As Regras de Beijing trazem um rol exemplificativo das garantias processuais consideradas básicas:
a presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, o direito de não responder, o
direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o direito à confrontação com
testemunhas e a interrogá-las e o direito de apelação ante uma autoridade superior.
39

155

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

a Lei n. 8.069/1990, uma vez que já estavam sendo discutidas na ONU por
vários anos, foram a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
(Decreto n. 99.710/1990) e as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção
da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad).
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de observância
obrigatória para os Estados-Partes, tratou tanto dos jovens que infringem as
leis penais como daqueles restritos de liberdade. Em relação aos primeiros, a
convenção, em seu art. 40, assegurou diversas garantias como a presunção de
inocência e os direitos de ser informada sobre a acusação, de ter assistência
adequada para sua defesa, de se manter em silêncio, de participar da produção
de provas, etc. Já o art. 37 foi dedicado às crianças40 privadas de liberdade,
tendo ele vedado a aplicação de pena de morte e de prisão perpétua e ressaltado
o dever dos Estados de garantir que nenhuma criança seja vítima de tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes e nem privada de sua liberdade de forma
ilegal ou arbitrária, devendo qualquer prisão ser excepcional, breve e efetuada
em conformidade com a lei. O mesmo dispositivo também enfatizou o dever
de se tratar aquelas crianças privadas de liberdade com a humanidade e com
o respeito que merece a dignidade inerente à pessoa humana, levando-se em
consideração as necessidades de sua idade, devendo ela permanecer separada
dos adultos e ser assegurado o direito a manter contato com sua família por
meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias excepcionais.
Por fim, garantiu-se o direito a rápido acesso a assistência jurídica e a qualquer
outra assistência adequada e o direito a impugnar a legalidade da privação de
sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade competente, independente
e imparcial, bem como a uma rápida decisão a respeito de tal ação.
As Diretrizes de Riad destacam o papel essencial da família, da
educação, da comunidade e dos meios de comunicação na prevenção da
delinquência juvenil e preveem a obrigação dos Estados de promulgar e aplicar
processos específicos para proteger e promover os direitos e o bem-estar dos
jovens, além de vedar a aplicação de medidas de correção ou castigos duros
ou degradantes em casa, nas escolas ou quaisquer outras instituições (art. 10
a 43, 51 e 53). As mesmas diretrizes impõem aos governos o dever de adotar
uma legislação que veda a penalização de um jovem por qualquer conduta não
considerada ou penalizada como um crime, se cometida por um adulto, visando,
assim, prevenir uma futura estigmatização, vitimização e criminalização desses
mesmos jovens.
A partir dessas normativas internacionais que foi construído o modelo
legal de tratamento ao adolescente em conflito com a lei no país na legislação
Para a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, considera-se criança todos aqueles
com menos de dezoito anos completos (art. 1º).
40
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infraconstitucional, tendo essa, consolidado diversos aspectos trazidos pelos
diplomas acima estudados.
3.2 O SISTEMA DE TRATAMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO
INFRACIONAL NA LEGISLAÇÃO NACIONAL
Apesar de extremamente econômico, o texto constitucional de 1988 tem
um papel vital no desenho do sistema jurídico de tratamento ao adolescente em
conflito com a lei, sendo a consagração de direitos a toda população infantojuvenil,
já acima mencionada (art. 227), sua mais importante contribuição. Todavia,
outras duas previsões também importantes foram: a fixação da imputabilidade
penal em 18 anos e a vinculação dos princípios da brevidade, excepcionalidade
e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento ao se aplicar as medidas
privativas de liberdade41 (art. 228 e 227 §3º V).
Coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente a missão de esmiuçar o
sistema de atendimento ao adolescente autor de ato infracional, definindo seus
contornos e limites na legislação infraconstitucional. A Lei n. 8.069/1990 abre
o título dedicado ao jovem em conflito com a lei definindo ato infracional como
qualquer conduta descrita como crime ou contravenção, reforçando o princípio
da legalidade e assegurando, em tese, o princípio que o adolescente não será
responsabilizado por atos pelos quais um adulto não seria punido - como já
constava nas normas internacionais (art. 103). Reforçou-se a imputabilidade
penal aos 18 anos e fixou-se a responsabilidade socioeducativa em doze anos,
uma vez que às crianças não são aplicadas as medidas socioeducativas puras,
mas somente as medidas de proteção previstas no art. 101 (art.104 e 105). Foram
ainda previstos direitos individuais específicos, que também já eram previstos
nas normativas internacionais, como o direito de só ser privado de liberdade
por ordem judicial fundamentada ou em flagrante delito e de ter sua apreensão
imediatamente comunicação aos responsáveis (art. 106 e 107).
A legislação também previu um procedimento específico para a
apuração de ato infracional42 a ser conduzido por um Juízo especializado, Juiz
Antônio Carlos Gomes da Costa (2002) ensina que o princípio da brevidade se liga ao limite
cronológico; o princípio da excepcionalidade, seria o limite lógico no processo decisório acerca de
sua aplicação; enquanto o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
se refere ao limite ontológico, a ser considerado na decisão e na implementação da medida.
42
O procedimento de apuração de ato infracional é simples, oral e dividido em duas fases.
Na primeira delas é realizado o inquérito policial que tal como no processo penal é dirigido ao
Ministério Público, que pode requerer o arquivamento, conceder a remissão (exclusão do jovem do
processo) ou apresentar representação, o que daria início a uma segunda fase, fase processual, caso
o magistrado a receba (art. 180 da Lei n. 8.069/1990). Havendo o recebimento da representação,
haverá uma audiência de apresentação, na qual será ouvido o adolescente e seu responsável legal,
41
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da Infância e da Juventude, procedimento que goza de prioridade absoluta de
tramitação em primeira e segunda instância judicial (art. 171 a 190, 148, 152,
parágrafo único e 198, III).
Concluído o procedimento específico e comprovada a autoria e a
materialidade do ato infracional, o magistrado, avaliando a gravidade da infração
e as circunstâncias em que ela foi cometida, além da capacidade do adolescente
em cumprir uma medida, poderá aplicar as medidas socioeducativas constantes
no art. 112 da Lei n. 8.609/199043 (art. 112 §3o). Como o próprio nome indica,
tais medidas buscam não a retribuição a um mal praticado, mas sim proporcionar
ao socioeducando a possibilidade de romper com as causas que o levaram a
praticar um ato infracional, razão pela qual o juiz deve fundamentar a aplicação
da medida, mostrando a adequação daquela àquele caso.
Complementando o sistema trazido pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, em 2012, foi promulgada a Lei n. 12.594/2012 que instituiu o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)44, regulamentando
sendo, posteriormente, oportunizada a apresentação de uma defesa prévia, que deverá contar com
o rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência em continuação (art.186 da mesma lei). Após
a audiência instrutória, as partes apresentam suas alegações finais e o julgador profere a decisão
(art. 186 §4º). Em qualquer momento da fase processual, até a sentença, o juiz poderá conceder
remissão, conforme art. 188, como forma de exclusão ou suspensão do processo, podendo ser essa
última cumulada com alguma medida socioeducativa não privativa de liberdade (advertência,
obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida).
43
Estando de acordo com o princípio da pluralidade de medidas aplicáveis (art. 18 das Regras
de Beijing), o art. 112 da Lei n. 8.069/1990 previu diversas medidas a serem aplicadas aos
adolescentes em conflito com a lei. Tais medidas podem ser divididas naquelas de aplicação
imediata, cuja execução será fiscalizada somente pelo Poder Judiciário (advertência e obrigação
de reparar o dano), nas medidas em meio aberto, executadas pelo Poder Executivo Municipal
(prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) e as medidas em meio fechado ou
privativas de liberdade, cuja competência para execução é do Poder Executivo Estadual (inserção
em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional). Também é possível a
aplicação das medidas previstas no art. 101, I a VI, que possuem, a priori, caráter protetivo, mas
excepcionalmente podem ter caráter socioeducativo.
44
O Sinase é norteado pelo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que tem duração
de 10 anos e é avaliado no interregno de 03 anos. O Sinase é de competência da União, através da
Secretaria de Direitos Humanos, que deverá estabelecer parceria com os demais entes federativos
para executá-lo, submetido ao controle, à avaliação, à fiscalização e à normatização do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA. Observe-se que, conforme art.
8º, da Lei n. 12.594/2012, os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente,
prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o
trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, interessante esclarecer que o CONANDA é um
órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no art. 88 da
Lei n. 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e integra a estrutura básica da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).
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a execução das medidas socioeducativas e delimitando a competência de cada
um dos entes federativos sobre o tema. A lei explicitou que os objetivos das
medidas são a responsabilização do adolescente quanto às consequências
lesivas do ato infracional, a integração social do jovem e a garantia de seus
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual
de atendimento e a desaprovação da conduta infracional (art. 1o, §2o).
Também previu, em seu art. 49, diversos direitos ao adolescente em
cumprimento de medida que incluem desde o direito de ter o acompanhamento
de seus pais ou responsável e de seu defensor em qualquer fase do procedimento
administrativo ou judicial, ao respeito de sua personalidade, à intimidade, à
saúde, à liberdade de pensamento e de crença, além de todos os direitos não
expressamente limitados na sentença, de peticionar a qualquer autoridade e
ser respondido em 15 dias, dentre outros. A Lei do Sinase inovou ao prever a
obrigatoriedade da elaboração de um Plano Individual de Atendimento (PIA) a
ser realizado pela equipe técnica juntamente com o adolescente e sua família,
no qual esses atores deverão construir conjunta e dialogicamente os objetivos
e intervenções a serem realizadas em cada aspecto da vida do socioeducando
(educação, saúde, profissionalização, responsabilização, etc.), sendo que
tais metas além de guiar o processo de socioeducação do jovem, servirão de
parâmetros para se aferir o sucesso da medida45.
O sistema socioeducativo brasileiro é, portanto, um sistema coerente,
coeso e alinhado com as diretivas internacionais pertinentes à temática, que
assegura direitos e visa proporcionar que o adolescente em conflito com a lei
busque sua ressocialização por meio de um processo objetivo e subjetivo que
lhe permita enxergar novas perspectivas e vislumbrar outras possibilidades,
permitindo, inclusive, que jovens com grande envolvimento com o mundo do
crime construam um projeto de vida fora de criminalidade. Entretanto, essa
coerência nem sempre é vista pelos juristas que estudam e/ou trabalham com o
O PIA deverá realizar um relatório detalhado do caso envolvendo o adolescente em conflito
com a lei. Primeiramente, faz-se a recepção do adolescente pelo programa (meio fechado ou
aberto), ocasião em que o orientador, técnico ou educador de referência organizará os dados sobre
o adolescente, sua família, grupos de pertencimento e/ou referência, identidade cultural. Assim,
busca-se delinear as necessidades do jovem, bem como suas aptidões, competências, interesses
e sonhos. Posteriormente, é feito o esboço do planejamento juntamente com o adolescente,
que deverá cumprir as metas estipuladas para ele, de acordo com suas possibilidades, mediante
ratificação do judiciário. Por fim, tem-se a execução do PIA, que deve ser auxiliada pela rede de
serviços necessários, bem como deve ser feito o acompanhamento e a avaliação da execução das
atividades acordadas. Observe-se que constarão do plano individual, no mínimo: os resultados da
avaliação interdisciplinar; os objetivos declarados pelo adolescente; a previsão de suas atividades de
integração social e/ou capacitação profissional; atividades de integração e apoio à família; formas
de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual e as medidas específicas
de atenção à sua saúde, conforme art. 54 do Sinase.
45
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tema, sendo muitas e profundas as discussões sobre os mais variados aspectos
dessa matéria. Uma das grandes controvérsias é se pode ou não se falar de um
Direito Penal Juvenil.
4. DIREITO PENAL JUVENIL OU NÃO DIREITO PENAL JUVENIL? EIS A
QUESTÃO.
Analisando a literatura jurídica especializada, nota-se que há uma
clara divisão entre dois grupos distintos sobre a existência de um Direito Penal
Juvenil. Mais do que um mero debate sobre nomenclatura, essa é uma discussão
principiológica, uma vez que adotar ou não o Direito Penal Juvenil muda a
compreensão do que é e do que se espera do atendimento ao adolescente em
conflito com a lei.
O primeiro grupo crê na existência de um Direito Penal Juvenil, sendo
que este se fundamenta na compreensão das medidas socioeducativas como
instrumentos de natureza penal, retributiva e sancionatória, devendo, em razão
disso, ser aplicadas todas as garantias processuais penais aos adolescentes
autores de ato infracional, vez que, assim, se limitaria a discricionariedade dos
magistrados.
Para João Batista Saraiva (2006), há uma incorporação de preceitos
garantistas e uma restrição do foco de atuação à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento de que desfruta o adolescente, de modo que se ampliam
as garantias a este. Dessa forma, o autor defende que o Estatuto da Criança e
do Adolescente instituiu o Direito Penal Juvenil, a partir do estabelecimento de
um subsistema de sancionamento garantista, norteado por todos os princípios
do Direito Penal Mínimo46.
Karyna Sposato (2011) também defende o Direito Penal Juvenil e o
compreende como um conjunto de normas que regulam a responsabilidade
penal dos menores de idade, sendo um direito penal especial, que se orienta
fundamentalmente para a prevenção especial positiva sob o aspecto educativo e
punitivo. Ela sustenta que além dos princípios especiais previstos no Direito da
Criança e do Adolescente, consistentes nos princípios do Respeito à Condição
Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento e do Melhor Interesse do Adolescente,
deve-se reconhecer todos os integrantes do Direito Penal como extensivos aos
adolescentes autores de atos infracionais, quais sejam: princípio da reserva
legal, princípio da proibição da analogia “in malam partem”, princípio da
Para Queiroz (1999), o Direito Penal Mínimo limita e orienta o poder incriminador do Estado
e deve ser aplicado quando os demais ramos do Direito forem insuficientes para tutelar bens
jurídicos em conflito, de modo que se apresente como a “ultima ratio”, ou seja, o último recurso
para punir condutas castigáveis .
46
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anterioridade da lei, princípio da irretroatividade da lei mais severa, princípio
da fragmentariedade, princípio da intervenção mínima e, por fim, princípio da
ofensividade.
Por outro lado, outros juristas rechaçam o Direito Penal Juvenil, ao
argumento de que o Direito da Criança e do Adolescente é ramo autônomo da
Ciência Jurídica, com princípios próprios e normas suficientes para resguardar
as garantias fundamentais aos adolescentes autores de atos infracionais, de
modo que se torna desnecessário e inapropriado se imiscuir no Direito Penal
e Processual Penal. Eles defendem que as medidas socieoeducativas possuem
natureza essencialmente pedagógica e ressocializante, não apresentando
caráter retributivo ou sacionatório do Direito Penal, bem como que o texto
constitucional prevê todas as garantias processuais que embasam uma Teoria
Geral do Processo garantista.
Tais estudiosos asseveram que em nenhum momento o Estatuto da
Criança e do Adolescente e o atual texto constitucional fizeram menção ao
Direito Penal Juvenil ou à natureza penal das medidas socioeducativas, mas
sim asseguraram direitos amplos para oportunizar o desenvolvimento físico,
mental, moral e social de forma digna e restaurativa, sob um novo paradigma
próprio para a responsabilização do adolescente, diverso do Direito Penal e de
suas mazelas. Logo, poderia se afirmar que:
Tanto a pena pode conter a privação de liberdade,
quanto a medida socioeducativa. Mas esta, até por
força da Constituição da República, fica subordinada
a princípios que lhe dão uma feição própria, distinta
daquela, de modo que não se justifica, cientificamente, a
tese da existência, em nosso ordenamento, de um direito
penal juvenil (GARRIDO DE PAULA, 2006, p. 45).
Tal grupo afirma ainda que as arbitrariedades evidenciadas na prática
em desfavor dos adolescentes autores de atos infracionais não decorrem da
ausência de normas próprias ao Direito da Criança e do Adolescente, mas sim
da conduta distorcida de quem as aplica. Observe-se que tal atitude deturpada,
muitas vezes, é norteada ainda sob o paradigma do Código de Menores de 1979,
já extinto, o qual se baseava na doutrina da situação irregular. Nesse sentido,
obtempera Alexandre de Moraes da Rosa (2011):
A par do discurso democrático de fachada, suas
práticas e posições demonstram o que são: menoristas
enrustidos, envergonhados. Em alguns casos criticam
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o ‘menorismo’, local que paradoxal e alienadamente
ocupam. Apenas para apontar – dentre outros
equívocos9 –, dois dos problemas mais graves de suas
posições, cabe indicar que: a) pertinência pedagógica
é do registro do Imaginário e totalitário, sem qualquer
verificabilidade (Popper) possível; e, b) impossível a
configuração do ato infracional como conduta típica,
antijurídica e culpável, no estilo do senso comum
teórico do Direito Penal (Damásio, Mirabete e Capez),
transformando culpabilidade em responsabilidade
infracional, porque, quem estudou um pouco, sabe
que não são, absolutamente, sinônimos. (MORAES
DA ROSA, 2011, p. XXXVI).
Postos os argumentos, faz-se necessário analisar separadamente cada
um deles, começando pelos fundamentos daqueles que acreditam na existência
do Direito Penal Juvenil (sistema fundado da punição), para posteriormente se
examinar a necessidade de se recorrer ao Direito Penal/Processual Penal para o
uso das garantias processuais.
4.1 RETRIBUTIVIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
O Direito Penal funciona a partir do fundamento punitivo, trabalhando
com sanções tipificadas (prisão - reclusão ou detenção – e/ou multa), sendo
que a quantidade de pena varia de acordo com o bem jurídico tutelado e o tipo
penal decorrente (ex: homicídio de 6 a 20 anos), isto é, a gravidade do ato é o
fator preponderante para a quantificação da pena, embora as condições pessoais
do agente também sejam consideradas nesse momento47. Uma vez fixada a
sanção, normalmente privação de liberdade48, o condenado, em regra, deve
O juiz, no dispositivo da sentença condenatória, faz a dosimetria da pena a partir do sistema
trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro. Na primeira fase o magistrado fixa a pena-base a
partir da análise das circunstâncias previstas no art. 59, CPB, em que se pode valorar negativamente
a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do réu, bem como
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, e, ainda, o comportamento da vítima.
Posteriormente, na segunda etapa, faz-se a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes e,
por fim, na terceira etapa analisa-se a existência de causas de aumento ou diminuição da pena,
para, então, fazer o cálculo final da sanção aplicada ao acusado.
48
Ainda que em determinados casos a pena concretamente aplicada ao réu seja a privação de
liberdade, a partir do preenchimento de certos requisitos pode-se substituir a citada pena pela
restritiva de direitos ou a pela suspensão condicional da pena. Para o primeiro caso, o delito
perpetrado não pode ser executado com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena de reclusão
imposta não pode ultrapassar o limite de quatro anos e o agente deve preencher os requisitos
47
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cumpri-la integralmente, podendo receber benefícios de mudança de regime e
de liberdade condicional49, desde que atendidos certos requisitos. A principal
forma de diminuir o tempo de pena é remição de parte de execução de pena por
estudo, um dia de pena a cada 12 horas de estudo dividida em pelo menos 3 dias,
ou por trabalho, um dia de pena a 3 dias de trabalho (art. 126 do Código Penal
Brasileiro). Trata-se, portanto, de um sistema no qual o tempo é, em regra, o
único fator que pode encerrar aquela sanção, não havendo preocupação com os
efeitos da pena aplicada/cumprida.
Já o Direito Infantojuvenil trabalha de forma totalmente diversa.
Primeiramente, são sete sanções possíveis (advertência, obrigação de reparar o
dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade,
internação e medidas protetivas do art. 101 da Lei n. 8.069/1990), não
havendo referibilidade entre um determinado ato infracional e uma medida
socioeducativa. Com isso, não é porque o ato infracional foi cometido com
violência ou grave ameaça que necessariamente se aplicará a medida de
internação, a qual é também vista como excepcional. A gravidade do ato é um
dos critérios a ser analisado pelo magistrado para a determinação de qual medida
socioeducativa é a mais adequada ao caso concreto50, devendo esta “escolha”
ser devidamente fundamentada, como já exposto no tópico 3.2 (art. 112, §1º da
Lei n. 8.069/1990).
É importante ressaltar que o texto constitucional não só eleva crianças
e adolescentes à condição de sujeitos de direitos, mas os reconhece como
pessoas em desenvolvimento (CRFB/1988, art. 227), bem como prevê, em
seu art. 228, que são penalmente inimputáveis51 os menores de dezoito anos,
subjetivos para receber o benefício, conforme art. 44 do CPP. No que tange à suspensão condicional
da pena ou sursis, tem-se que é uma forma de suspender a execução da pena privativa de liberdade
de curta duração, em que o juiz após condenar o réu e aplicar a pena concreta não a executará,
em virtude de o acusado preencher certos requisitos previstos no art. 77 do CPP. No período
em que estiver submetido à suspensão, o condenado deverá seguir às determinações restritivas
estabelecidas pelo juiz, previstas no art. 78 e no art. 79 do CPP. Por fim, esclarece-se que há duas
espécies de sursis, em que uma é mais severa que a substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos (sursis simples – art. 78,§1º do CPP) e há a que é mais branda que tal
substituição (sursis especial – art. 78,§2º).
49
Existe também o livramento condicional, o qual pode ser concedido quando o condenado à
pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 anos cumprir mais de 1/3 da pena, não sendo
reincidente em crime doloso, ou tiver cumprido mais da metade da pena se for reincidente em crime
doloso ou, ainda, se cumprir mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo ou
a ele equiparado (por exemplo: terrorismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins),
e desde que o sentenciado não seja reincidente específico em crimes desta natureza (art. 83, CP).
50
Também como já trabalhado no tópico 3.2, para se decidir qual medida será aplicada deve
ser considerada também a capacidade do jovem em cumprir a medida e as circunstâncias que se
desenvolveu a ação infracional (Lei n. 8.069/1990, art. 112 §1º).
51
O inimputável não possui a capacidade psíquica de ser sujeito de reprovação, não possui
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os sujeitando às normas da legislação especial (como o Estatuto da Criança e
do Adolescente e a Lei do SINASE). Dito isso, a partir de uma interpretação
sistemática, aqueles com idade entre doze e dezoito anos que sejam autores
de atos infracionais não podem ter as medidas socieoeducativas pensadas e
aplicadas da mesma forma que a pena é imposta aos imputáveis. Ressalte-se
que a imputabilidade é um elemento da culpabilidade, logo, o adolescente,
que é inimputável, está isento de pena, devendo a ele ser imposta uma medida
socioeducativa correspondente ao caso concreto, considerando a sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento e o seu melhor interesse, e não uma
pena retributiva, promovente da dor52.
O caráter não punitivo das medidas socioeducativas fica ainda
mais patente na Lei n. 12.594/2012, que claramente visa superar a cultura
sancionatória decorrente do Direito Penal, tendo a implantação do SINASE,
segundo Fabiana Schmidt (2007), buscado romper com a lógica punitiva que
insiste em se estabelecer na efetivação das medidas socioeducativas, com uma
proposta que parte da realidade, em que é analisada a situação atual dos jovens
autores de atos infracionais.
O art. 35 da Lei do SINASE explicita os princípios pelos quais a
execução das medidas socioeducativas é regida: legalidade, de modo que o
adolescente não poderá receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao
adulto (art. 35, I), a excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de
medidas socioeducativas, priorizando utilização dos meios de autocomposição
de conflitos e práticas ou de medidas que sejam restaurativas (art. 35, II e III),
a proporcionalidade em relação à ofensa cometida (art. 35, IV) e brevidade
da medida em resposta ao ato cometido (art. 35, V). Ela expressa, ainda, a
obrigatoriedade da individualização da medida aplicada, em que se deve
considerar a idade, a capacidade e as circunstâncias pessoais do adolescente
para cumpri-la (art. 35, VI) e a mínima intervenção, restrita ao necessário para
a realização dos objetivos da medida socioeducativa (art. 35, VII), além da
não discriminação (art. 35, VIII) e do fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários no processo socioeducativo (art. 35, IX).
Assim, a mera análise dos objetivos das medidas socioeducativas
discriminados no art. 1º, §2º, trabalhados anteriormente nesse trabalho, e dos
princípios acima elencados denotam que a finalidade das medidas em nenhum
capacidade de compreender a antijuridicidade da conduta e de adequá-la de acordo com esta
compreensão.
52
Em relação à culpabilidade, Mestieri, citado por Alexandre Moraes da Rosa (2011), refere-se
a esta inimputabilidade como apenas uma questão conceitual que diz que estes adolescentes não
terão a capacidade para tê-la, de acordo com o ordenamento jurídico nacional, embora venham a
ser responsabilizados na faixa etária já mencionada por meio de uma medida socioeducativa, por
não poderem ter sobre si a aplicação de uma pena do Código Penal.
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momento destina-se à punição do jovem ou é norteada pelo paradigma punitivo,
mas sim sob a perspectiva restaurativa.
Ao contrário do sistema penal que somente o tempo, em regra, é capaz
de determinar o fim da pena, o sistema juvenil também permite que a medida
socioeducativa seja extinta tão logo atinja sua finalidade, podendo extinguir até
mesmo antes do seu tempo determinado para seu fim ou para sua reavaliação53.
Nesse aspecto, deve-se destacar a importância do já mencionado Plano
Individual de Atendimento – PIA, que norteará o cumprimento das medidas
socioeducativas em meio aberto e em meio fechado, sendo que os objetivos
neles previstos servirão de critérios objetivos para se determinar a realização da
finalidade socioeducativa, bem como a adequação da medida ao atual momento
de vida do socioeducando.
A própria construção do PIA já ressalta o caráter não punitivo do
sistema, uma vez que isso se dá com a participação do adolescente e busca-se
entender o jovem, bem como conta com a participação de sua família, assim
definida a partir de suas relações de afeto e de vínculo, e compreendendo que
estes fazem parte de uma determinada comunidade e de um território, sendo
que esse tripé família-comunidade-território devem ser compreendidos desde
este lugar situado e a partir de suas potencialidades, com o objetivo de ofertar
instrumentos (instrumentais) para o seu crescimento e para a construção de
seus projetos de vida. A valorização da autonomia dos sujeitos e a condição de
decidir seus próprios caminhos devem ser respeitadas, sendo somente assim que
a execução das medidas socioeducativas poderá encontrar alguma efetividade e
significado para os envolvidos (MACHADO, 2015).
Em face da análise de toda a legislação brasileira, tem-se que ela
considera a medida socioeducativa como essencialmente sociopedagógica e
ressocializante. Nesse sentido, a propósito, tem-se a jurisprudência pátria:
A medida socioeducativa consistente na internação
em estabelecimento de ensino do menor autor
de infrações graves não tem como finalidade a
punição deste, mas a sua proteção com vistas a sua
recuperação. (TJSP – HC – Rel. Sabino Neto – RT
687/295)

A Lei n. 8.069/1990 determina que a medida de prestação de serviços à comunidade possui prazo
máximo de seis meses limitadas a 8 horas semanas (art. 117), enquanto a medidas de liberdade
assistida, semiliberdade e internação são limitada três anos, sendo que a primeira teria um prazo
mínimo de 6 meses que pode ser prorrogada (art. 118), enquanto as duas últimas possuem prazo
indeterminado, devendo elas ser revistas no prazo máximo de 6 meses (art. 121 §2º).
53
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Inegavelmente, as medidas socioeducativas possuem natureza
imperativa e implicam em uma restrição de direitos, contudo, isso não é
sinônimo de punição. Uma medida é punitiva quando ela se destina apenas a
retribuir um mal causado, sem se preocupar em provocar uma mudança naquele
que infringiu a lei. Nesse contexto e por todos os outros argumentos trabalhados
nesse tópico, nota-se que não há de se falar em caráter punitivo das medidas
socioeducativas.
4.2 GARANTIAS PENAIS E PROCESSUAIS
Outro argumento que fundamentaria a existência do Direito Penal
Juvenil seria a necessidade de se recorrer a esse ramo do Direito para se
aplicar as garantias penais e processuais penais aos adolescentes em conflito
com a lei. Deve se ressaltar que, como visto no tópico 2, até o advento da
CRFB/1988, os menores eram objetos da atuação do Estado, não sendo a eles
asseguradas expressamente as garantias previstas aos adultos, o que fazia com
que os adolescentes em conflito com a lei ficassem ao alvedrio dos magistrados
de menores, o que ocasionava enormes prejuízos a eles. Todavia, o texto
constitucional adotou a Doutrina da Proteção Integral e elevou todas as crianças
e adolescentes à condição de sujeitos de direitos, o que assegurou a população
infantojuvenil todos direitos fundamentais previstos aos adultos (art. 5º e 6º) e
direitos específicos a essas pessoas em desenvolvimento em razão da especial
fase de vida que estes estão (art. 227).
Logo, se os princípios gerais que dão suporte à Teoria Geral do Processo
garantista estão na CRFB/1988, eles são assegurados aos adultos e também às
crianças e aos adolescentes, o que, por consequência, são aplicados ao processo
de apuração de ato infracional. Pode-se citar o princípio da legalidade e do
devido processo legal, no inciso LIV, do art. 5º da CRFB/1988 e os princípios
deles decorrentes como o princípio da inafastabilidade da jurisdição estatal
(CRFB/1988, art. 5º, XXXV), da ampla defesa e do contraditório (CRFB/1988,
art. 5º LV), da presunção de inocência (CRFB/1988, art. 5º LVII), da igualdade
processual (CRFB/1988, art. 5º, I) e do juiz natural (CRFB/1988, art. 5º, XXXVII
e LII). Constata-se, também, a garantia de respeito à integridade física e moral
dos que se encontrarem privados de liberdade (CRFB/1988, art. 5º XLIX) e da
impossibilidade de haver juízo ou tribunal de exceção (CRFB/1988, art. 5.º,
XXXVII). Não se pode olvidar da previsão do princípio da publicidade previsto
no art. 93, IX, da CRFB/1988, o qual exige a transparência e fundamentação
das decisões proferidas pelos magistrados.
Também o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê garantias
processuais, assegurando que nenhum adolescente será privado de sua liberdade
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sem o devido processo legal (art. 110) e o pleno e formal conhecimento da
atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente (art. 111,
I). A mesma lei prevê a igualdade na relação processual, podendo o jovem
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias
a sua defesa (art. 111, II), o direito a defesa técnica por advogado (art. 111, III),
a assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei (art.
111, IV) e o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente
(art. 111, V), além do direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável
em qualquer fase do procedimento instaurado (art. 111, VI), dentre outras não
especificadas na lei.
Também quando detalha o procedimento de apuração de ato
infracional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus art. 171 a 190 e
outros esparsos preconiza amplas garantias processuais aos adolescentes, que
devem gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
conforme dispõe o art. 3º, também da citada lei, bem como devem ter
resguardados os direitos individuais (art. 106 a art. 109 da Lei n. 8.069/1990
e o Capítulo III da Lei n. 12.594/2012).
A Lei do SINASE também assegura/reforça outras garantias como a
obrigatoriedade participação da defesa técnica em todas as fases do processo de
execução de medidas (art. 37), a excepcionalidade da imposição de medida mais
gravosa, a qual só pode ocorrer com a prévia audiência de justificação com a
participação do socioeducando (art. 43 §4º), a proibição ao reinício de tempo de
medida ou de deixar de considerar prazos máximos previstos na Lei n. 8.069/1990,
salvo quando aplicada outra medida socioeducativa por ato infracional cometido
quando o jovem estava em cumprimento de uma medida anterior (art. 45 §1º) e a
proibição de imposição de nova medida de internação aplicada por ato infracional
anterior a extinção de uma medida de internação ou de substituição de uma
medida dessa natureza por outra menos gravosa (art. 45 §2º).
Diante do acima exposto, nota-se que além das normas internacionais
tratadas no tópico 3.1, a legislação nacional, em três diferentes diplomas,
preveem garantias aos adolescentes em conflito com lei. O Direito Penal/
Processo Penal traz as mesmas garantias processuais que as supracitadas normas
consagraram aos adolescentes, restando claro que há uma previsão sistêmica
autônoma de responsabilização dos adolescentes autores de atos infracionais,
distinta do Direito Penal, de modo que se conseguiria impedir os desmandos do
Estado na esfera da liberdade do adolescente.
A partir de uma hermenêutica sistemática da Constituição Federal de
1988, da Doutrina da Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
da Lei n. 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), e das Diretrizes Internacionais, pode-se asseverar
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que o entendimento exposto pelo segundo grupo de juristas, que rechaça o
Direito Penal Juvenil, mostra-se mais adequado ao ordenamento jurídico
brasileiro, sendo desnecessário se imiscuir na legislação penal (juvenil, ou não)
para se garantir direitos processuais aos adolescentes em conflito com a lei.
Portanto, resta evidente a autonomia do Direito da Criança e do
Adolescente como ramo da Ciência Jurídica, de forma que ele é capaz de
assegurar garantias processuais suficientes aos adolescentes, não sendo
necessário, por conseguinte, imiscuir na legislação processual penal e assumir
o risco de estender todas as mazelas inerentes ao Direito Penal aos adolescentes
em conflito com a lei.
CONCLUSÃO
Mesmo após 25 anos de vigência, a Doutrina da Proteção Integral
ainda não foi compreendida e/ou assimilada pela sociedade brasileira, ainda
subsistindo práticas condizentes com o antigo Direito do Menor, principalmente
a partir da aplicação distorcida das normas existentes no ordenamento jurídico,
com compreensão equivocada das medidas socioeducativas, sob o paradigma
retributivo. Nesse contexto, os anseios sociais por segurança pública, aliado
ao desconhecimento da estrutura e funcionamento do Direito da Criança e do
Adolescente por grande parte da população (inclusive por juristas, políticos
e formadores de opinião pública) conduzem aos clamores pela redução da
maioridade penal ou aumento do tempo da medida de internação.
Na tentativa de adequar o sistema judicial juvenil, uma corrente de
juristas defende a aplicação de um Direito Penal Juvenil, que, em tese, poderia
provocar a superação do menorismo com a aplicação das garantias processuais
penais aos processos de apuração de ato infracional. Entretanto, se esse
entendimento pode resolver um problema, ele cria outra grave distorção como
bem aponta outra corrente de estudiosos do Direito infanto-juvenil. Ao se usar
o Direito Penal e Processual Penal como base para o tratamento do adolescente
em conflito com a lei, utilizam-se instrumentos concebidos dentro de outra ótica
punitiva para um ramo do direito que trabalha com outro viés, a socioeducação, e
mantém-se viva a cultura do menorismo punitivo, contrariando os fundamentos
do Direito da Criança e do Adolescente.
Ademais, a partir do estudo da evolução histórica do Direito da Criança
e do Adolescente no que tange ao tratamento estatal destinado aos jovens em
conflito com a lei, depreende-se a superação teórica da aplicação do Direito
Penal, vez que foi conquistada a autonomia de um novo ramo jurídico, com
princípios e normas próprias. Por conseguinte, reconhecer a existência
atualmente de um Direito Penal Juvenil significa retroceder historicamente e
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mitigar conquistas de suma importância relativas às garantias processuais e aos
direitos dos jovens autores de atos infracionais.
Portanto, para superar efetivamente esse paradigma menorista, o
Direito da Criança e do Adolescente deve ser tratado como o ramo autônomo
do ordenamento jurídico que é. Como tal, todas as soluções para possíveis
problemas de aplicação de normas, de lacunas, dentre outros, devem ser
buscadas dentro do próprio sistema e não em outros ramos do direito nacional,
como o Direito Penal. Somente dessa forma é que se poderá consolidar a cultura
da Proteção Integral da Criança e do Adolescente.
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Resumo: Este trabalho buscou analisar os contornos e racionalidades do
Parecer Consultivo recentemente emitido pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos sobre diretos e garantias de crianças no contexto da migração e/ou
em necessidade de proteção internacional, notadamente no âmbito da América
Latina. Estudou-se o Parecer Consultivo e seus contornos jurídicos. Analisouse, sobretudo, os direitos e garantias elencados no documento expedido pela
Corte Interamericana, consoante as exigências de proteção de crianças em
situação de vulnerabilidade no âmbito migratório na perspectiva democrática
e de direitos humanos. Concluiu-se que o Parecer Consultivo objeto dos
estudos inaugura uma nova perspectiva no tratamento jurídico a ser conferido
às crianças em migração, sob imperativos de direitos humanos consagrados no
Direito Internacional e que transcendem ordenamentos e políticas internas dos
países que integram a comunidade mundial.
Palavras-Chave: Direitos Humanos – Migração – Crianças imigrantes.
Abstract: This study aimed to analyze the contours and rationales of the
Advisory Opinion recently issued by the Inter-American Court of Human
Rights about rights and collateral of children in the context of migration and/
or in need of international protection, notably in the context of Latin America.
It was studied on the Advisory Opinion and its legal contours was done. Was
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analyzed, mainly, the rights and guarantees listed in the document issued by
the Inter-American Court, according on the child protection requirements in
vulnerable situations in the migratory context in democratic perspective and a
human rights. It was concluded that the Advisory Opinion that was studied opens
a new perspective in the legal treatment to be given to children in migration,
according human rights imperatives enshrined in international law and that
transcend internal orders and policies of countries of the world community.
Keywords: Human Rights – Migration – Immigrant children
INTRODUÇÃO
Recentemente, em 19 agosto de 2014, a República Federativa da
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - os denominados “Estados Solicitantes”
-, apresentaram perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos Opinião
Consultiva (OC) sobre a infância migrante na América Latina.
Referido documento teve por objetivo solicitar à Corte internacional
a definição das obrigações dos Estados quanto aos padrões jurídicos a serem
utilizados nas políticas migratórias, tendo em vista que a situação deveria ser
interpretada de acordo com a Convenção Americana dos Direitos Humanos,
com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e com a
Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.
Os aludidos Estados manifestaram as suas considerações sobre a questão da
migração, dando, assim, origem ao parecer OC 21 de 201454, ora objeto em análise.
Na América Latina e no Caribe, considera-se que aproximadamente 25 milhões de pessoas
migraram para países da América do Norte e Europa, enquanto [...] outros seis milhões migraram
a outros países dentro da região. Delas, uma quantidade crescente, ainda incalculável, são meninos,
meninas e adolescentes, alguns dos quais migram junto a seus pais (ou com um deles) ao tempo que
outros o fazem de maneira crescente, em forma não acompanhada ou separada. […]
[… O]s meninos e meninas […] emigram por motivos diversos, seja por reagrupação familiar, procura
de melhores condições econômicas, sociais ou culturais, para fugir da pobreza extrema, da degradação
ambiental, da violência ou de outras formas de abuso e perseguição a que se vêm submetidos. […]
[… A]s pessoas migrantes em situação migratória irregular, por um lado, e os meninos e meninas,
pelo outro, são grupos sociais que se encontram em uma condição de vulnerabilidade. Ambos
[os] coletivos requerem, por isso, um compromisso especial por parte dos Estados que devem
procurar o respeito, a proteção e a garantia de seus direitos fundamentais [tendo em conta] um
enfoque transversal de idade que tenha devidamente em consideração os direitos dos meninos e
meninas afetados pela migração. […]
Na atualidade, a utilização da privação de liberdade de migrantes (adultos e meninos) associada à
infração das normas migratórias constitui uma problemática que suscita uma profunda preocupação
em diferentes âmbitos nacionais e internacionais. […]
Estabelecido o princípio de não criminalização, ainda restam muitas questões pendentes em relação
[ao] reconhecimento dos direitos humanos dos migrantes e, em particular, sobre o reconhecimento
e a proteção dos direitos humanos das crianças migrantes. […]
54
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1. DA MIGRAÇÃO
A migração é um fenômeno internacional que pode envolver dois ou
mais Estados. O fluxo migratório, especificamente no que diz respeito ao tema,
acarreta o deslocamento de pessoas por diversas razões:
[...] em busca de oportunidades, seja por razões
econômicas ou educacionais; com fins de reunificação
familiar, a fim de reagrupar-se com familiares que já
migraram; por mudanças repentinas ou progressivas
do meio ambiente que afetam adversamente sua vida
ou suas condições de vida; por danos derivados do
crime organizado, desastres naturais, abuso familiar
ou extrema pobreza; para serem transportados no
contexto de uma situação de exploração, incluindo o
tráfico infantil; para fugir de seu país, seja por temor
fundado de ser perseguido por determinados motivos
ou porque sua vida, segurança ou liberdade foram
ameaçadas pela violência generalizada, agressão
estrangeira, conflitos internos, violação massiva dos
direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham
perturbado gravemente a ordem pública. Apesar de
as crianças geralmente se trasladarem com seus pais,
membros da família ampliada ou outros adultos,
atualmente um número crescente e significativo
migra de forma independente e sem companhia.55
Neste cenário, resulta fundamental que a […] Corte Interamericana de Direitos Humanos defina
com maior precisão quais são os padrões, princípios e obrigações concretas que os Estados devem
cumprir em matéria de direitos humanos das pessoas migrantes, em particular no que diz respeito
aos direitos dos meninos e meninas migrantes e filhos/as de migrantes [...] nos seguintes temas:
1. Procedimentos para a determinação de necessidades de proteção internacional e de medidas
de proteção especial dos meninos, meninas e adolescentes migrantes; 2. Sistema de garantias que
deveria aplicar-se nos procedimentos migratórios que envolvam meninos, meninas e adolescentes
migrantes; 3. Padrões para a aplicação de medidas cautelares em um procedimento migratório sobre
a base do princípio de não detenção de meninas e meninos migrantes. 4. Medidas de proteção de
direitos que deveriam dispor-se de maneira prioritária e que não implicam restrições à liberdade
pessoal. 5. Obrigações estatais em casos de custódia de meninos e meninas por motivos migratórios.
6. Garantias do devido processo perante medidas que impliquem [na] privação da liberdade de
meninos e meninas no âmbito de procedimentos migratórios. 7. Princípio de não devolução em
relação a meninas e meninos migrantes. 8. Procedimentos para a identificação e tratamento de
meninos e meninas eventuais solicitantes de asilo ou refúgio. 9. O direito à vida familiar dos meninos
e meninas em casos de dispor-se a expulsão por motivos migratórios de seus pais.
55
Relatório do Relator Especial sobre os Direitos Humanos dos Migrantes, Jorge Bustamante,
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Embora a migração ocorra por diversos fenômenos, o que também
foi objeto da pauta dessa consulta é a proteção internacional oferecida por
um Estado a uma pessoa estrangeira ainda que seus direitos humanos estejam
violados ou ameaçados no seu país de origem, tendo em vista que a proteção
internacional dos direitos humanos deve abarcar:
[...] (a) a proteção recebida pelas pessoas solicitantes
de asilo e refugiadas com fundamento nos convênios
internacionais ou nas legislações internas; (b) a
proteção recebida pelas pessoas solicitantes de asilo
e refugiadas com fundamento na definição ampliada
da Declaração de Cartagena; (c) a proteção recebida
por qualquer estrangeiro com base nas obrigações
internacionais de direitos humanos e, em particular,
o princípio de não devolução e a denominada
proteção complementar ou outras formas de
proteção humanitária, e (d) a proteção recebida pelas
pessoas apátridas de acordo com os instrumentos
internacionais sobre a matéria.56
Entretanto, nota-se que há direito de se reivindicar e de receber asilo
como um direito individual, bem como de receber proteção internacional em
território estrangeiro. Além disso, o comitê dos direitos da criança também
ressaltou que a interpretação de aludidos direitos merece ser analisada nos
aspectos idade e gênero, levando-se em conta todos os fatores que contribuíram
no deslocamento territorial dessas pessoas.
Avalia a Corte que as autoridades fronteiriças não podem barrar a entrada
de crianças estrangeiras no território nacional, ainda que sozinhas, e nem mesmo
podem exigir delas documentação que não possam ter, devendo encaminhá-las
ao setor adequado para apurar suas necessidades de proteção, inclusive com a
criação de uma base de dados que apure o ingresso delas no respectivo território.
Analisa também a questão da criança desacompanhada ou separada da
sua família, levando em consideração sua situação de vulnerabilidade, uma vez
que o Estado, nesse caso, deverá atuar como maior cautela e prevenção, pois
caso contrário ela poderá tornar-se vítima de tráfico infantil, exploração sexual
ou diversas outras formas de abuso ou ações criminosas.
Promoção e Proteção de todos os Direitos Humanos, Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais,
incluindo o Direito ao Desenvolvimento, UN Doc. A/HRC/11/7, 14 de maio de 2009, par. 19.
56
Texto extraído do Parecer Consultivo OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014 sobre direitos e garantias
de crianças no contexto da migração e/ou em necessidade de proteção internacional, p. 14.
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Quanto às crianças vítimas, ou potenciais vítimas, de
tráfico, que se encontram em uma situação de extrema
vulnerabilidade, os Estados têm o dever de protegê-las
contra um novo risco de vitimização57 e prestar-lhes
assistência jurídica e médica,58 tentando, na medida
do possível, proteger a privacidade e identidade
da vítima.59 Além disso, os Estados, na medida do
possível, devem considerar a possibilidade de cumprir
os propósitos anteriores através do fornecimento
de: a) alojamento adequado; b) assessoramento
e informação, em particular com respeito a seus
direitos, em um idioma que as vítimas de tráfico de
pessoas possam compreender; c) assistência médica,
psicológica e material; e d) oportunidades de educação
e/ou capacitação.60 Adicionalmente, devido à especial
situação de vulnerabilidade das vítimas deste delito,
os Estados devem, quando proceder, facilitar a
obtenção de uma permissão para permanecer em seu
território, sobretudo nos casos nos quais seu interesse
superior assim o aconselhar ou para continuar com a
investigação penal do perpetrador do delito.61
Dessa forma, os Estados devem atuar utilizando-se de medidas de
investigação, proteção para as vítimas e campanhas de informação e difusão.
Além disso, tem-se adotado políticas de controle de fronteira, através de
Ver o artigo 9.1.b do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças.
58
Ver o artigo 6 do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças.
59
Ver o artigo 6.1 do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças.
60
Ver o artigo 6.3 do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças.
61
Ver o artigo 7.1 do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
Especial Mulheres e Crianças. Ver, também, Escritório do Alto Comissariado para os Direitos
Humanos (OACNUDH), Princípios e Diretrizes Recomendados sobre Direitos Humanos e
Tráfico Humano, UN Doc. E/2002/68/Add.1, publicados em 20 de maio de 2002, diretriz 8.
57
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capacitação de funcionários, com o objetivo de prevenir o tráfico de seres
humanos.
2. DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO NO ÂMBITO MIGRATÓRIO
A Corte Interamericana analisou também as garantias do devido
processo legal nas questões migratórias envolvendo crianças, uma vez que
deve ser garantido o direito e condições de se defender adequadamente diante
de qualquer ato do Estado ou qualquer autoridade pública, administrativa,
legislativa ou judicial, prevalecendo noção de justiça:
Corte já indicou que o direito ao devido processo
se refere ao conjunto de requisitos que devem ser
observados nas instâncias processuais para que
as pessoas estejam em condições de defender
adequadamente seus direitos diante de qualquer
ato do Estado, adotado por qualquer autoridade
pública, seja administrativa, legislativa ou judicial,
que possa afetá-los.62 O devido processo, por sua
vez, encontra-se intimamente ligado à noção de
justiça,63 que se reflete em: (i) um acesso à justiça
não apenas formal, mas que reconheça e resolva
os fatores de desigualdade real dos processados,
(ii) o desenvolvimento de um julgamento justo e
(iii) a resolução das controvérsias de forma tal que
a decisão adotada se aproxime do maior nível de
correção do direito, isto é, que se assegure, na maior
medida possível, sua solução justa.64
As garantias do devido processo legal são aplicáveis a qualquer pessoa
independentemente de sua idade ou nacionalidade. Já é um direito imanente ao
status migratório, uma vez que o Estado deve garantir a todo estrangeiro, ainda
que em situação irregular, a possibilidade de se fazer valer tais atributos:
Cf. Garantias Judiciais em Estados de Emergência (arts. 27.2, 25 e 8 Convenção Americana
sobre Direitos Humanos), supra, par. 27; Caso do Tribunal Constitucional Vs. Peru. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 31 de janeiro de 2001. Série C Nº 71, par. 69, e Caso Família
Pacheco Tineo Vs. Bolívia, par. 130.
63
Cf. O Direito à Informação sobre a Assistência Consular no Marco das Garantias do Devido
Processo Legal, par. 117
64
Parecer Consultivo OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014 cit., p. 42.
62
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Outrossim, as garantias do devido processo são
aplicadas a qualquer pessoa independentemente de
sua idade e condição de estadia em um país. Nessa
perspectiva, a Corte esclareceu que o devido processo
legal é um direito que deve ser garantido a toda
pessoa, independentemente de seu status migratório.65
Isso significa que o Estado deve garantir que toda
pessoa estrangeira, mesmo quando for um migrante
em situação irregular, tenha a possibilidade de fazer
valer seus direitos e defender seus interesses de forma
efetiva e em condições de igualdade processual com
outros jurisdicionados.66
Nota-se que as aludidas garantias devem ser respeitadas
independentemente das pessoas às quais se refiram, observando que, ao tratarse de criança, o Estado deverá conferir a elas especial atenção, tendo em vista
que o reconhecimento do processo migratório em relação a pessoas adultas não
se faz nas mesmas condições de igualdade.
Assim, a própria Corte Interamericana confere às crianças várias
garantias especiais no processo migratório, considerando critérios de maior
primazia:
Tendo as anteriores considerações como base, a
Corte se referirá a seguir às garantias que, conforme
o Direito Internacional dos Direitos Humanos, devem
reger todo processo migratório que envolva crianças,
fazendo menção especial, quando corresponda,
àquelas que exigem mais relevância neste tipo de
processo. Em consequência, a Corte se referirá aos
seguintes aspectos: (i) o direito de ser notificado da
existência de um procedimento e da decisão que se
adote no âmbito do processo migratório; (ii) o direito
a que os processos migratórios sejam conduzidos por
um funcionário ou juiz especializado; (iii) o direito
da criança a ser ouvida e a participar nas diferentes
etapas processuais; (iv) o direito a ser assistido
gratuitamente por um tradutor e/ou intérprete; (v) o
Cf. Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados, pars. 121 e 122, e Caso Vélez
Loor Vs. Panamá, par. 143.
66
Cf. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, par. 143.
65
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acesso efetivo à comunicação e assistência consular;
(vi) o direito a ser assistido por um representante legal
e a comunicar-se livremente com este representante;
(vii) o dever de designar um tutor no caso de criança
desacompanhada ou separada; (viii) o direito a que a
decisão adotada avalie o interesse superior da criança
e seja devidamente fundamentada; (ix) o direito
a recorrer da decisão perante um juiz ou tribunal
superior com efeitos suspensivos; e (x) o prazo
razoável de duração do processo.67
Com isso, exemplificando, o Tribunal reconhece que a falta de
notificação ao migrante sobre a existência de um processo acarreta violação ao
direito de defesa, que também é estendido às crianças migrantes. Logicamente
que, nesse caso, há pessoal especializado para se comunicar com as crianças e
tratar do assunto tanto administrativamente, quanto judicial.
Além disso, todo processo migratório deve ser conduzido por um
funcionário ou juiz especializado no assunto, garantida a sua imparcialidade e
respeito à legislação pertinente.
Importante ressaltar também que, no caso de migrantes menores de idade,
as decisões em matéria migratória não poderão ser delegadas a funcionários não
especializados, pois os Estados devem garantir que tais decisões sejam feitas
por pessoas capacitadas, de forma a identificar as necessidades especiais e de
proteção às crianças migrantes.
A criança também precisa ser ouvida nas diversas etapas do processo,
pois com isso busca-se o seu melhor interesse. O Estado, no caso das crianças
migrantes que não entendam o idioma, deve garantir que elas sejam assistidas
por um tradutor e/ou intérprete, sempre com o objetivo de que seus interesses
superiores sejam considerados.
A Corte menciona ainda que o funcionário consular tem o dever de zelar
primordialmente pelos interesses da criança, tendo em vista que as decisões
administrativas ou judiciais que sejam adotadas no país receptor devem ser
avaliadas de acordo com seu interesse superior, na medida em que sua situação
de vulnerabilidade, em razão de se encontrarem fora de seu país de origem,
desacompanhadas ou separadas de sua família, merece especial atenção por
parte das nações.
O Tribunal destaca também que os Estados têm o dever de garantir a
toda criança no contexto migratório representação jurídica especializada por
meio de serviços estatais gratuitos, respeitando-se o efetivo acesso à justiça.
67

Parecer Consultivo OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014 cit.,p. 44.
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No caso das crianças desacompanhadas ou separadas de suas famílias, o
Estado tem a obrigação de designar um tutor até que elas atinjam a maioridade,
o que ocorre aos 18 (dezoito) anos de idade, podendo, logo após a emancipação,
abandonar o território ou a jurisdição daquela nação, devendo, referido tutor,
no exercício de sua tutela, conhecer evidentemente os interesses do menor,
atendendo-se sempre às necessidades sociais, educativa, jurídica e psicológicas
daquele(a) migrante.
Para as decisões emanadas no âmbito migratório, a Corte menciona que
todas elas deverão ser fundamentadas de acordo com a administração da justiça,
garantindo-se sempre o direito das pessoas de não serem julgadas de forma
arbitrária numa sociedade democrática.
Em se tratando de decisão, caberá a toda pessoa no contexto migratório o
direito de recorrer, com efeito suspensivo, seja no âmbito administrativo ou judicial,
de deliberação pela deportação ou expulsão de um país. No caso da criança, esse
recurso merece destaque, pois será ele utilizado caso o interesse superior do menor
não seja atendido, ou seja, quando de fato não foi a criança devidamente ouvida
ou suas opiniões não terem sido devidamente consideradas, lembrando que todo o
trâmite processual deverá respeitar a duração razoável do processo, sem prejuízo ao
direito da criança no que diz respeito à celeridade processual.
3. DO PRINCÍPIO DA NÃO PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE CRIANÇAS E DO
PRINCÍPIO DE NÃO DEVOLUÇÃO (NON-REFOULEMENT)
Outro ponto importante a ser destacado refere-se ao Princípio da Não
Privação de Liberdade de Crianças por sua situação migratória irregular.
Mais especificamente, o Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados entendeu,
em relação às pessoas em busca de proteção
internacional, que a detenção equivale à “privação da
liberdade ou confinamento em um local fechado, do
qual não se permite que o solicitante de refúgio saia
pela própria vontade, incluindo, mas não limitado
a presídios ou centros de detenção, instalações de
recepção ou retenção”.68 Além disso, entende que “[a]
s distinções entre a privação da liberdade e restrições
menores à circulação são de ‘maior ou menor grau
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Diretrizes sobre
os critérios aplicáveis e os padrões relativos à detenção de solicitantes de refúgio, e soluções
alternativas à detenção, publicadas em 2012, introdução, par. 5.
68
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de intensidade e não de natureza ou substância”. 69
Por conseguinte, “[qualquer que seja o nome dado
ao local específico da detenção, as questões mais
importantes dizem respeito a se o solicitante de
refúgio está sendo privado de sua liberdade de fato e
se esta privação é considerada legal de acordo com o
Direito Internacional”. 70 Outorga-se assim, portanto,
uma precisão adicional ao conceito de privação
de liberdade em hipóteses em que se restringe a
liberdade de ir e vir, mas que esta restrição gera, na
situação concreta, uma afetação de tal envergadura
nos direitos da pessoa, como no direito de solicitar e
receber asilo, que esta restrição resulta comparável a
uma medida privativa de liberdade em razão do “tipo,
duração, efeitos e forma de implementação”. 71
A Corte entende que o princípio de ultima ratio de detenção só deve ser
aplicado em último caso como caráter pedagógico do processo penal.
Com efeito, constitui um princípio do Direito
Internacional dos Direitos Humanos,72 cristalizado
na Convenção sobre os Direitos da Criança73 e
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Diretrizes sobre
os critérios aplicáveis e os padrões relativos à detenção de solicitantes de refúgio, e soluções
alternativas à detenção, publicadas em 2012, introdução, par. 6.
70
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Diretrizes sobre
os critérios aplicáveis e os padrões relativos à detenção de solicitantes de refúgio, e soluções
alternativas à detenção, publicadas em 2012, introdução, par. 7, citando TEDH, Caso Guzzardi
Vs. Itália, Nº 7367/76. Sentença de 6 de novembro de 1980, par. 93.
71
TEDH, Caso Amuur Vs. França, N° 19776/92. Sentença de 25 de junho de 1996, par. 42
(tradução da Secretaria da Corte).
72
Ver a regra 13.1 das Regras mínimas padrão das nações unidas para a administração da justiça
da criança e do adolescente (Regras de Beijing), UN Doc. A/RES/40/33, adotadas em 29 de
novembro de 1985; a regra 6.1 das Regras mínimas padrão das Nações Unidas para a elaboração
de medidas não privativas de liberdade (Regras de Tóquio), UN. Doc. A/RES/45/110, adotadas em
14 de dezembro de 1990; a regra 17 das Regras das Nações Unidas para a proteção dos menores
privados de liberdade (Regras de Havana), UN Doc. A/RES/45/113, adotadas em 14 de dezembro
de 1990, e o princípio III dos Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção das Pessoas Privadas da
Liberdade nas Américas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, adotados durante o
131º Período Ordinário de Sessões, celebrado de 3 a 14 de março de 2008.
73
O artigo 37.b) da Convenção sobre os Direitos da Criança dispõe que os Estados Partes zelarão
para que: nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção,
a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade com a lei e apenas como
69
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desenvolvido pela jurisprudência desta Corte no
marco do direito à liberdade pessoal em casos
relativos a jovens em conflito com a lei penal,74 que a
privação de liberdade, seja em sua faceta cautelar ou
como sanção penal, constitui uma medida de último
recurso que deve ser aplicada, quando proceda,
pelo menor tempo possível,75 dado o objetivo
fundamentalmente pedagógico do processo penal
relativo a pessoas menores de idade.76 É assim que
a privação de liberdade no contexto da justiça penal
juvenil deve respeitar os princípios de legalidade,
excepcionalidade e máxima brevidade.77 Além disso,
a excepcionalidade da prisão preventiva opera com
maior rigorosidade, já que a regra deve ser a liberdade
e, caso se verifique a necessidade de cautela, deve
primar a aplicação de medidas substitutivas.78
De acordo com o Direito Internacional dos Direitos Humanos, a Corte
considera que a privação de liberdade das crianças desacompanhadas ou separadas
de sua família é totalmente descabida, tendo em vista que o Estado, conforme o
Comitê dos Direitos da Criança, está obrigado a garantir uma proteção especial
aos menores e buscar atingir, na melhor medida, seu interesse superior:
Em aplicação do artigo 37 da Convenção e do
princípio do interesse superior do menor, não se deve
privar de liberdade, como regra geral, os menores
desacompanhados ou separados de sua família. A
privação de liberdade não poderá ser justificada
apenas porque o menor esteja sozinho ou separado
de sua família, nem por sua condição de imigrante ou
último recurso e durante o mais breve período de tempo que for apropriado.
74
Cf. Caso “Instituto de Reeducação do Menor” Vs. Paraguai, supra, pars. 230 e 231, e Caso
Mendoza e outros Vs. Argentina, par. 162.
75
Cf. Comitê dos Direitos da Criança, Observação Geral Nº 10: Os Direitos da Criança no
âmbito da justiça de menores, UN Doc. CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, pars. 70, 79 e 80.
Ver, também, Comitê dos Direitos da Criança, Observação Geral Nº 6: Tratamento dos menores
desacompanhados e separados de sua família fora de seu país de origem, par. 61.
76
Cf. Comitê dos Direitos da Criança, Observação Geral Nº 10: Os Direitos da Criança no
âmbito da justiça de menores, par. 51.
77
Ver artigo 37.b) e d) da Convenção sobre os Direitos da Criança.
78
Parecer Consultivo OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014 cit.,p. 54-55.
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residente. […] Por conseguinte, dever ser feito todo o
possível, inclusive acelerar os processos pertinentes,
com o objetivo de que os menores desacompanhados
ou separados de sua família sejam postos em liberdade
e colocados em outras instituições de alojamento.79
No caso das crianças migrantes, a Corte ainda ressalta que:
Em suma, a Corte entende que as crianças migrantes
e, em particular aqueles em situação migratória
irregular que se encontram em uma situação de maior
vulnerabilidade, requerem do Estado receptor uma
atuação especificamente orientada à proteção prioritária
de seus direitos, que deve ser definida segundo as
circunstâncias particulares de cada caso concreto,
isto é, se se encontram com sua família, separados
ou desacompanhados, e atendendo o seu interesse
superior. Para tanto, os Estados, em cumprimento
de suas obrigações internacionais na matéria, devem
elaborar e incorporar em seu ordenamento interno um
conjunto de medidas não privativas de liberdade a
serem ordenadas e aplicadas enquanto se desenvolvem
os processos migratórios visando, de forma prioritária,
à proteção integral dos direitos da criança, de acordo
com as características descritas, com estrito respeito de
seus direitos humanos e ao princípio de legalidade.80
Isso se aplica também na questão dos alojamentos para crianças
acompanhadas ou separadas de suas famílias, onde o Estado tem o dever de
assegurar espaços de alojamento com infraestrutura adequada, regime adequado
que assegure a proteção de seus direitos, bem como assistência médica,
jurídica, apoio educativo e atenção integral, especialmente aquelas portadoras
de deficiência física ou de doenças como o HIV/AIDS, inclusive com pessoal
especializado na psicologia infantil.
Comitê dos Direitos da Criança, Observação Geral Nº 6: Tratamento dos menores
desacompanhados e separados de sua família fora de seu país de origem, supra, par. 61. Ver,
também, Relatório apresentado pela Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, Grupos
específicos e indivíduos: Trabalhadores migrantes, de acordo com a resolução 2002/62 da
Comissão de Direitos Humanos, UN Doc. E/CN.4/2003/85, 30 de dezembro de 2002, par. 75.a).
80
Parecer Consultivo OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014 cit.,p. 62.
79
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E, por fim, em se tratando do Princípio de Não Devolução (NonRefoulement), tem se entendido que uma das obrigações internacionais
associadas a esse princípio é o da prevenção de tortura, o que faz com que o
Estado respeite normas de direitos humanos e não deporte ou extradite uma
pessoa sujeita a jurisdição de outro país, com fundado receio de perigo a sua
integridade:
Assim, a partir do artigo 5º da Convenção Americana,
lido em conjunto com as obrigações erga omnes de
respeitar e fazer respeitar as normas de proteção dos
direitos humanos, decorre o dever do Estado de não
deportar, devolver, expulsar, extraditar ou remover
de outro modo uma pessoa que esteja sujeita à sua
jurisdição para outro Estado, ou para um terceiro
Estado que não seja seguro, quando exista presunção
fundada para crer que estaria em perigo de ser
submetida a tortura, tratamentos cruéis, desumanos
ou degradantes.81
De igual forma, o artigo 7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos estabelece:
“[n]inguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou
degradantes. Será proibido sobretudo, submeter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a
experiências médias ou cientificas”. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado
em 16 de dezembro 1966, entrada em vigor em 23 de março de 1976. Os seguintes 31 Estados
Membros da OEA são parte deste tratado: Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Equador, El Salvador, Estados Unidos da
América, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Dominicana, San Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago,
Uruguai e Venezuela. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas interpretou essa norma
no sentido de incluir um dever dos Estados Partes de “não […] expor as pessoas ao perigo de
serem submetidas a torturas ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes ao
regressar a outro país como resultado de extradição, expulsão ou devolução”. Comitê de Direitos
Humanos, Observação Geral N° 20, Substitui a Observação Geral N° 7. Proibição da tortura e dos
tratamentos ou penas cruéis (Artigo 7), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 10 de março de 1992, par.
9. Este dever surge das obrigações gerais do artigo 2 do Pacto, que exige que os Estados Partes
respeitem e garantan os direitos do Pacto a todos os indivíduos que se encontrem em seu território
e a todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição, o que implica “[n]a obrigação de não extraditar,
deportar, expulsar ou retirar de outro modo uma pessoa de seu território, quando há razões de
peso para acreditar que existe um risco real de provocar um dano irreparável, como o contemplado
pelos artigos 6 [direito à vida] e 7 [proibição de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes] do Pacto, no país para onde se realizará essa saída forçada ou em qualquer país para
o qual a pessoa seja expulsa posteriormente”. Comitê de Direitos Humanos, Observação Geral N°
31, A natureza da obrigação jurídica geral imposta, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de
maio de 2004, par. 12. Além disso, em várias decisões sobre casos individuais, o Comitê afirmou
que não é possível extraditar, deportar, expulsar ou remover de nenhuma maneira uma pessoa
81
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CONCLUSÃO
Ainda negligenciado pela comunidade científica, o parecer consultivo
objeto central dos estudos realizados representa um marco jurídico relevante
na exata medida em que reconhece formalmente a condição especialíssima
da criança migrante, fundando um paradigma inédito de proteção de direitos
humanos no âmbito migratório da América Latina, com significativo avanço no
tratamento dessa grave e atual problemática de direito internacional.
Em conclusão, tem-se que os Estados estão condicionados no respeito
aos direitos humanos no campo de circulação de pessoas pelo mundo, com
dever de especial proteção a crianças em processo de migração, tendo em vista
que uma nação não mais pode agir, no que diz respeito ao contexto migratório,
exclusivamente com base na sua pretensão nacional ou política interna.

do território de um Estado se existem motivos suficientes para acreditar que existe risco de dano
irreparável contra seus direitos, e sem antes tomar em consideração as alegações da pessoa sobre
o risco existente. Comitê de Direitos Humanos, Comitê de Direitos Humanos, Joseph Kindler c.
Canadá (Comunicação N° 470/1991), UN Doc. CCPR/C/48/D/470/1991, parecer adotado em
11 de novembro de 1993, par. 6.2; Charles Chitat Ng c. Canadá (Comunicação N° 469/991), UN
Doc. CCPR/C/49/D/469/1991, parecer adotado em 7 de janeiro de 1994, par. 6.2; Jonny Rubin
Byahuranga c. Dinamarca (Comunicação N° 1222/2003), UN Doc. CCPR/C/82/D/1222/2003,
parecer adotado em 9 de dezembro 2004, par. 11.3, e Jama Warsame c. Canadá, (Comunicação
N° 1959/2010), UN Doc. CCPR/C/102/D/1959/2010, parecer adotado em 1 de setembro 2011,
par. 8.3.
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Resumo: A análise dos sistemas eleitorais e de seus reflexos nos partidos
políticos apresenta-se como necessidade na busca do aprimoramento da
democracia, por se tratarem de institutos que repercutem na forma pela qual o
eleitor exteriorizará a sua preferência por um determinado candidato ou partido,
que irá representá-lo no exercício de mandato. Nesta medida, a análise dos
componentes do sistema eleitoral e, especificamente, do voto, inserido nesta
estrutura, trazem à baila a discussão acerca da representação política e a sua
premente crise de legitimidade. Questões acerca da distorção da representação
política, seja pelo clientelismo, pela sub-representação ou pelo pluripartidarismo
exacerbado são indispensáveis na discussão que se trava diante da descrença do
povo com a adequação de sua vontade exteriorizada nas urnas.
Palavras – Chaves: Sistemas Eleitoras; Voto; Representação Política
Riassunto: L’analisi dei sistemi elettorali e le loro conseguenze sui partiti politici
si presenta come una necessità nel perseguimento di migliorare la democrazia,
perché sono istituzioni che hanno un impatto su come l’elettore esteriorizzare la
loro preferenza per un determinato candidato o partito, che sarà rappresentarlo
nell’esercizio del mandato. In questo senso, l’analisi delle componenti del
sistema elettorale, e in particolare il voto, inserito in questa struttura, messo
in questione la discussione della rappresentanza politica e la loro crisi urgente
di legittimità. Domande sulla distorsione della rappresentanza politica, sia da
parte patrocinio, la sottorappresentazione nel sistema multipartitico aggravata
sono indispensabili nella discussione che pende sulla incredulità del popolo con
l’adeguatezza della sua volontà esteriorizzata alle urne.
Parole Chiave: SISTEMI ELETTORALI; VOTO; REPRESENTAZIONE
POLITICA
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INTRODUÇÃO
A importância do estudo dos sistemas eleitorais e de seus reflexos nos
partidos políticos reside na necessidade de se buscar um aprimoramento da
democracia, por se tratarem de institutos que repercutem na forma pela qual o
eleitor exteriorizará a sua preferência por um determinado candidato ou partido,
que irá representá-lo no exercício de mandato.
Nesta linha, a presente pesquisa foi desenvolvida sob o método hipotéticodedutivo e apresenta como método de abordagem a revisão bibliográfica sobre a
temática, que se insere no âmbito da bibliografia clássica e também da discussão
contemporânea na imbricada relação corrente do exercício da democracia.
A manifestação nas urnas deve ser livre de influxos externos, em que
pese o sistema eleitoral pátrio ainda sofrer interferência abusiva do poder
econômico e do poder político, de modo que o regime representativo atual é
incapaz de assegurar a expressão autônoma da vontade na sociedade de massas
(AMARAL; CUNHA, 2002, p. 03).
Um fato primordial é que qualquer liderança partidária tem ciência de
que as regras vigentes para o cômputo de votos são determinantes no resultado
do pleito e, em razão delas, condicionam as suas ações. O conceito específico
de sistema eleitoral restringe-se a um procedimento técnico pelo qual há a
distribuição de cargos entre candidatos e partidos, enquanto sua noção ampla
abarca procedimentos que regulam todo o processo, o qual se inicia com a
convocação das eleições até a proclamação dos eleitos; cujos elementos são: a)
sufrágio (direito de votar e ser votado), b) voto (atuação do direito de sufrágio),
c) eleição (processo de escolha) e d) Justiça Eleitoral (guardião da efetividade
eleitoral). O conjunto de suas normas faz parte do embate entre busca e
manutenção do poder no jogo político, notório pelas mudanças legislativas, por
vezes casuístas, em períodos que antecedem as eleições.
De acordo com Monica Herman, trata-se de assunto tormentoso o debate
acerca das equações aritméticas possíveis para processamento de votos, pois é
dessas fórmulas que resultará a distribuição das cadeiras do parlamento e a
indicação precisa de como cada setor da sociedade será representado no exercício
do poder político (CAGGIANO, 1990, p. 133). Há, destarte, constantemente
discussões acerca de qual seria o sistema eleitoral mais adequado a assegurar
que os resultados das urnas sejam um real reflexo da vontade comunitária, com
a garantia do sigilo e pessoalidade dos votos, bem como a liberdade de postular
cargos eletivos, de modo a se alcançar o patamar de free and fair elections. Não
há decerto uma estrutura de sistema imune a críticas nem solução estrangeira
aplicável de modo incondicional, sem a observância da realidade política,
histórica e social de cada país.
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1. O VOTO NO CONTEXTO DOS SISTEMAS ELEITORAIS
O estudo proposto, com relevância em virtude da proximidade
das eleições estaduais e federais do ano corrente, busca apresentar o direito
fundamental de voto como um dos componentes dos sistemas eleitorais e
objeto de reflexos a partir da opção prévia por uma fórmula que transforma as
opções nas urnas em cadeiras legislativas ou chefias executivas. Reconhecese, inicialmente, que, na atualidade, toda democracia convive com a ideia
de representação, diante das impossibilidades práticas de uma cotidiana
participação popular direta nos rumos estatais, razão pela qual se outorga a um
número reduzido de pessoas, escolhidas periodicamente, o debate e as decisões
sobre os negócios públicos.
Nesse sentido, expõe Jorge Miranda que não há povo sem organização
política, posto que o povo não pode se conceber senão como realidade jurídica e a
organização, por sua vez, não pode deixar de ser a organização de certos homens
(1998, pp. 50-51), os quais somente ocupam cargos e exercem o poder em virtude
de normas de direito, dentre as quais são enfatizadas as que versam sobre sistemas
eleitorais. Trata-se de conjunto de procedimentos e técnicas parciais, conjugados
e estrategicamente concebidos, que possibilitam a eleição de pleiteantes a cargos
dentro de uma gama de opções, o que torna exigível considerar seus elementos
integrantes variáveis, que, além do voto e fórmula, são: a) circunscrição - a
demarcação geográfica e a sua magnitude são determinantes, recordando-se casos
de distorção (gerrymander e malapportionment) e b) candidatura - revela os atos
intrapartidários de escolha do candidato, com o registro na Justiça Eleitoral,
preenchidos os requisitos, e a propaganda.
O estudo do voto ocorre por meio de sua natureza jurídica, denotando
um direito público subjetivo sem, todavia, deixar de ser função política e social
de soberania popular no âmbito da democracia representativa (MORAES, 2004,
p.236), recordando que, no Brasil, características - revestidas de garantias - como
ser direto, secreto, universal e periódico estão constitucionalmente albergadas
como cláusulas pétreas. Observe-se, ainda, que dois outros aspectos lhe são
essenciais, como a igualdade, possibilitando que o voto lançado na urna tenha
o mesmo peso e potencialidade de interferir no pleito para todos os eleitores,
e a liberdade, uma vez que, se envolve predileções e escolhas concretas - pela
pessoa ou posição partidária -, deve-se aceitar a alternativa por não votar (em
branco ou anular).
A fórmula eleitoral, não raras vezes confundida com a acepção mais
ampla de sistema eleitoral, deve ser depreendida como uma operação matemática
que transforma votos em mandatos, podendo ser dividida, ordinariamente, em:
a) majoritária, em que se pretende formar lideranças estáveis, e b) proporcional,
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consentâneo com o ideal de representação sociológica, objetivando espelhar
nos órgãos estatais, da forma mais fiel, a heterogeneidade do corpo eleitoral.
A técnica majoritária pode ocorrer por meio de uma maioria simples, em
que o candidato eleito obteve, dentre os concorrentes, o maior número de votos
(the first past the post), e de maioria absoluta, no qual o eleito alcança número
de votos imediatamente superior à metade do número dos eleitores efetivamente
votantes. No sistema proporcional atribui-se mandatos com base em quota ou
quociente, sem a necessidade de atingir a maioria dos votos, podendo resultar
em divisão incompleta de cadeiras, solucionada pela distribuição a partidos
que obtiveram maiores restos ou médias, sendo congruente com o pluralismo
democrático.
As consequências para o direito de voto são tratadas pelas “leis
sociológicas” de Duverger, cujo tratamento científico demonstra que são indícios
e não possuem conotação determinista. Portanto, a representação proporcional
tenderia a um sistema de partidos múltiplos, independentes e estáveis; o
escrutínio majoritário em dois turnos tenderia a um sistema de partidos múltiplos,
dependentes e relativamente estáveis; e, por fim, o escrutínio majoritário em
turno único tenderia a um sistema dualista, com alternância de grandes partidos
independentes (1962, pp. 116-118). Ressalte-se que cada cenário aventado
decorreria de fatores mecânicos e psicológicos, de modo que a previsão de um
sistema pode resultar, diretamente, em alterações nos votos dos eleitores.
2. AS CRÍTICAS AO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO
Uma análise mais aprofundada dos sistemas eleitorais no Brasil
prescinde de breves apontamentos acerca da função e importância das eleições,
e, portanto, da relação entre povo e Estado. Com base nos ensinamentos de
Jorge Miranda (1998, pp. 50-53), o povo só existe em face da organização e do
poder do Estado. Este poder emerge sempre do povo, mesmo que seja atribuído
a um ou a poucos homens, e tem de assentar numa convicção de legitimidade.
Logo, não pode uma sociedade existir sem um governante, sendo que este
só pode governar se tiver direito para tal, o que, em regimes democráticos, é
aferido através da vontade da maioria de seus membros.
A eleição nada mais é do que o método adequado a identificar e a
reconhecer a vontade do povo de designar, livremente como governados,
determinados governantes, mediante a apuração de votos que reflitam suas
preferências. Nesse sentido é o posicionamento de Rodrigo Borja ao expor que:
A função eleitoral é a forma mais generalizada de
sufrágio. Consiste na designação pelos cidadãos
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das pessoas que devem assumir o controle dos
órgãos eletivos do Estado. Designação que se realiza
periodicamente, mediante a emissão de votos, na qual
participam os membros de um corpo eleitoral, que é o
conjunto de cidadãos com direitos políticos (BORJA,
1998, P. 363).
O próprio direito de sufrágio tem hoje, nas democracias representativas,
um papel de extrema relevância principalmente em relação homem como ser
político, pois permite a participação deste nas decisões políticas. O sistema de
representação começou a ser adotado a partir do século XVIII, onde o cidadão
fazia-se presente, indiretamente, na elaboração de normas e na administração de
assuntos públicos através de outros cidadãos eleitos para exercer estas funções.
De acordo com Maurice Duverger (19969, p. 79), existe uma tendência atual de
definir a democracia pela eleição, pelo menos nos países chamados “ocidentais”,
sendo considerado democrático um país quando seus governantes são eleitos da
forma mais livre e sincera possível.
Contudo, para que as eleições82 possam ser realmente livres de modo a
cumprirem seus objetivos, torna-se indispensável uma espécie administração
eleitoral que seja imparcial, independente e eficiente, devendo estar dentre as
suas incumbências a de organizar o processo eleitoral e os escrutínios. Esta
mecânica eleitoral se acomoda bem à estrutura dos Estados democráticos,
uma vez que encontra nela a possibilidade de desempenhar uma enorme
variedade de funções, amoldando-se ao ambiente em que está sendo utilizada
e aos interesses dominantes.
Por isso, as eleições só poderão desempenhar estas funções de forma
satisfatória, se forem as mesas abertas aos cidadãos para que estes possam exercer
efetivamente influência na composição de seus órgãos representativos, sem
interferências exteriores ao processo eleitoral, sendo que na doutrina há quem
defenda que os sistemas proporcionais são os mais aptos a permitir essa abertura.
Isso se deve ao fato de que enquanto nos sistemas majoritários haveria um
fortalecimento da governabilidade, nos sistemas proporcionais o fortalecimento
seria da representatividade, posto que tal sistema eleitoral objetiva o menos
possível exercer influência sobre as eleições, tanto que os partidos e candidatos
O autor Luis Virgílio Afonso da Silva, ao analisar estudos de Dieter Nohlen, arrola três funções
desempenhadas pelas eleições nos regimes democráticos: a) exercício da soberania popular, que
se faz por meio de eleições competitivas periódicas que possibilitam a cada cidadão o exercício
de parcela ideal de soberania que lhe cabe; b) legitimação da dominação política, no que um
entendimento radical de democracia seria inaceitável, e c) procedimentos destinados à escolha de
representantes e governantes, que dependendo do sistema de governo podem ser desempenhadas
concomitantemente ou separadamente. (SILVA. pp. 37-38).
82
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estariam em uma disputa por cadeiras no parlamento em posição supostamente
igualitária, de modo a espelhar as opiniões das mais diferentes classes sociais.
A primeira crítica diz respeito ao cerne da questão que é a
representatividade. De acordo com Maria Victoria de Mesquita Benevides a
realidade brasileira pode ser resumida através de uma representação distorcida,
um coronelismo redivivo nas várias formas de clientelismo, um populismo
de diversas matizes, um sistema eleitoral viciado e ainda o abuso do poder
econômico nas campanhas eleitorais, agregando-se todos estes fatos ainda
à descrença do povo na política e nos políticos (Benevides, 1998, p. 25).
Menciona ainda a autora, já adentrando a seara do sistema proporcional, uma
das distorções mais claras no sistema eleitoral brasileiro: a sub-representação
dos Estados mais populosos e desenvolvidos.
Este assunto é devidamente tratado por Gilberto Bercovici (2004, pp.
79 e 91) ao mencionar que o princípio do sufrágio é de que um homem vale
um voto, sendo que o artigo 45, § 1º da Constituição, ao estabelecer número
mínimo e máximo de deputados por Estado provoca graves distorções, posto
que o voto de um eleitor de São Paulo acaba tendo valor muito menor do que
um voto de um eleitor de Roraima. Neste caso São Paulo, por exemplo, teria
a média de um deputado para cada 487.416 habitantes, enquanto Roraima tem
um deputado para cada 30.981 habitantes.
Um segundo ponto passível de críticas como reflexo de nosso sistema
eleitoral é a desvalorização dos partidos políticos. De fato, é possível de se
constatar na prática que inúmeros candidatos se baseiam nas suas campanhas
pessoais no período eleitoral, tornando-se difícil falar em políticas partidárias,
posto a pessoalidade excessiva das candidaturas provoca inclusive disputas
internas dentro do âmbito de cada partido. De acordo com Luís Virgílio Afonso
da Silva (1999, p. 161), os partidos passam, então, a ser somente um veículo para
que alguns políticos possam se eleger, independente de posições ideológicas e
programas partidários, o que o transforma nos chamados partidos de aluguel.
É claro que não se pode atribuir a causa de tal distorção apenas aos
sistemas eleitorais, mas também não se pode eximi-los de tal culpa, face a
contribuição dos mesmos à perpetuação das figuras dos caciques partidários,
isto é, os componentes das listas são escolhidos por um dirigente ou um pequeno
grupo de dirigentes. Neste sentido expõe Fábio Konder Comparato:
Há necessidade de se despersonalizar a disputa
eleitoral, de forma a obrigar o eleitor, nos pleitos
para a composição dos órgãos parlamentares de
representação popular, a escolher entre partidos
e não entre candidatos. Todos sabem, com efeito,
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que a incoerência personalista entre nós chega a
tal extremo, que o pior adversário de um candidato
a cargo parlamentar vem a ser o seu companheiro
de partido com o mesmo perfil ideológico. O que
importa pois hoje, antes de mais nada, é construir um
mínimo de coerência partidária em torno de opções
políticas, sejam elas programáticas ou não, a fim de
se evitar essa disfunção permanente das atividades
parlamentares (COMPARATO, 1995, p. 53).
Outra crítica ao sistema eleitoral brasileiro é o favorecimento
à multiplicação dos partidos políticos, possibilitando a participação de
partidos com reduzida expressão no jogo político, cuja função é se unir a
um ou outro partido para obtenção de vantagens em determinada eleição.
São os denominados partidos nanicos, com duvidosa densidade eleitoral,
que exercem papel importante apenas ao participarem de coligações, solução
prevista no artigo 105 do Código Eleitoral para estes partidos que sozinhos
não conseguiriam eleger nenhum candidato. O que se critica neste ponto não
é o pluralismo partidário, até porque em uma sociedade heterogênea fazem-se
necessários partidos com ideologias diferentes, mas sim a existência de um
número excessivo de partidos (no caso brasileiro vinte e nove), muitos deles
sem representatividade expressiva.
Neste sentido José Horácio Meirelles Teixeira (1991, p. 529), ao discorrer
sobre os malefícios da representação proporcional, cita o encorajamento e a
construção meios para tornar possível a multiplicação, o excesso de partidos
políticos, a dispersão dos votos em numerosas correntes de opinião estimulandose o denominado “pensamento minoritário”, com inconvenientes como a
instabilidade e fraqueza governamental, e falta de disciplina partidária; bem
como a representação de grupos particulares de eleitores, muitas vezes movidos
por motivos inconfessáveis.
Ainda, cabe assinalar que a fragilidade do quadro partidário provoca
ainda outro fenômeno cada vez mais corriqueiro em nossa representação
política: a formação de bancadas corporativistas. Foi justamente a inexistência
de uma coesão partidária que acabou gerando uma coesão suprapartidária
de caráter corporativo, não sendo difícil perceber uma nítida tendência à
formação de tais bancadas que defendem opiniões de seu grupo, por exemplo
profissional ou religioso, como é o caso da bancada ruralista. Desta forma,
independentemente dos partidos a que pertençam, cujo programa deveriam
respeitar, e dos eleitores que os elegeram, tais deputados pautam suas decisões
apenas em princípios corporativos.
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De fato, os vícios do nosso sistema eleitoral são numerosos e conhecidos,
podendo-se acrescentar aos já analisados a enorme influência do poder
econômico, onde em regra o candidato que mais investe em sua campanha,
consequentemente tem grandes chances de ser eleito. Insta salientar uma análise
sucinta de Fábio Konder Comparato (1995, pp. 51-52) acerca de tais vícios
decorrentes do sistema eleitoral. Para o ilustre doutrinador os mais importantes,
pelos nefastos efeitos que provocam em toda a nossa vida política, são o
personalismo dos candidatos a postos parlamentares e a super-representação
estadual, desvirtuadora do princípio da soberania popular. A ação combinada
desses dois vícios no sistema representativo brasileiro é a inconsistência
partidária e a organização paralela de grupos de interesses apartidários do
Congresso – as “bancadas” empreiteiras, de empresas de comunicação, de
pastores evangélicos, entre outras. Ou seja, os partidos políticos, embora sendo
o canal oficial de expressão da representação política, encontram-se em regime
de perpétua disfunção parlamentar, razão pela qual os ídolos populares, uma
vez eleitos, considerem-se desvinculados do partido que os procurou tão só para
o desempenho eleitoral.
A mera presença da mecânica eleitoral é insuficiente para a identificação
do regime político, uma vez que encontra-se presente tanto em regimes
democráticos como não democráticos, e não é garantia da efetiva concretização
do princípio representativo. Conforme já salientado anteriormente, não há
sistema eleitoral imune às críticas, sendo que a opção por um tipo ou por outro
tem caráter político. Se o sistema proporcional apresenta-se como incentivo à
multiplicação de partidos, à formação de governos frágeis e instáveis, sofrendo
por vezes influência excessiva de pequenos partidos sem muita expressão
política, o sistema majoritário, por sua vez leva à dificuldade para criação de
novos partidos, desperdício de grande volume de votos, sub-representação dos
partidos pequenos e tende a um bipartidarismo. Parece cada vez mais clara a
premissa de Madison acerca da regulamentação das eleições onde todo governo
deve conter em si mesmo os meios da sua própria preservação (MADISON;
HAMILTON; JAY, 1993, p. 186).
Resta clara importância das eleições e mesmo dos sistemas que a
viabilizam, pois convertem votos em mandatos, ao refletirem o exercício da
soberania popular e da legitimação do poder político. Devem, contudo, ser
conjugados com outros elementos, como o sistema político, pois funcionam melhor
em regimes que possuem uma certa empatia ou coincidência entre as vontades
dos governantes e dos governados, que seriam dentre os regimes apresentados os
democráticos, pois são os que melhor refletem os anseios do povo. Contudo não
se pode esquecer que ainda em regimes democráticos, a representação encontrase em crise dada a enorme distância entre a vontade dos eleitores e dos eleitos.
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Partir-se-á à análise da interface entre sistemas eleitorais e sistemas partidários
para que se possa compreender melhor a relação entre ambos.
3. INTERFACE DOS SISTEMAS ELEITORAIS COM OS SISTEMAS DE PARTIDOS
Objetiva-se nesse tópico verificar que as técnicas de repartição das
vagas no Parlamento influenciam diretamente o sistema partidário interferindo
na sua modelação. A relação entre ambos os sistemas deriva do fato de que
os sistemas eleitorais buscam traduzir as tendências e preferências do corpo
eleitoral e os sistemas partidários tem as mesmas funções de canalizar as
aspirações e necessidades da comunidade. De acordo com José Afonso da Silva
(2002, p. 393) o partido político é uma forma de agremiação de um grupo social
que se propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim
de assumir o poder para realizar seu programa de governo. Neste sentido expõe
Celso Ribeiro Bastos:
Definir partido político não é tarefa fácil, dadas as
múltiplas formas e mesmo finalidades diversas
que pode ele assumir. Muito genericamente podese afirmar sobre ele o seguinte: trata-se de uma
organização de pessoas reunidas em torno de um
mesmo programa político com a finalidade de assumir
o poder e de mantê-lo ou, ao menos, de influenciar na
gestão da coisa pública através de críticas e oposição
(BASTOS , 1990, p. 240).
Os primeiros agrupamentos políticos surgem efetivamente no final
do período medieval, com a formação dos Estados Nacionais83, a partir do
momento que diferentes segmentos sociais passam a assumir sua autonomia
e consciência de agregação corporativa, em um sentido de autodefesa diante
de algum tipo de exploração. De acordo com Orides Mezzaroba (2005, pp.
641-642), as primeiras formas de organizações políticas visavam, acima de
tudo, defender os interesses imediatos e práticos de seus membros, sem grandes
preocupações, pelo menos inicialmente, quanto à implantação de uma política
De acordo com José Afonso da Silva, o aparecimento dos partidos políticos teria surgido na
época em que os Estados Gerais se reuniam na Constituinte francesa, onde os deputados de uma
mesma região se reuniam para trocarem opiniões acerca dos interesses locais, surgindo daí o
“Clube Bretão”, mais tarde clube dos jacobinos, e o “Clube dos Girondinos”. Na mesma época na
Inglaterra apareciam os partidos da Corte e do Campo, mais tarde Partidos Liberal e Conservador.
(SILVA, 2002, 394).
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de governo mais duradoura. Menciona o doutrinador ainda a Teoria dos partidos
que procura explicar o surgimento das primeiras organizações políticas através
de dois processos teóricos paralelos. Para a primeira perspectiva teórica, a
teoria interna, os primeiros agrupamentos surgiram pelo fracionamento político
do Parlamento passando em seguida estes novos grupos a articular o apoio
de segmentos sociais a serem representados por ele. Para a teoria externa o
nascimento do partido não está condicionado à existência do parlamento,
podendo vir a constituir-se, alguns casos, antes do próprio Parlamento, até para
reivindicá-lo ou propor a sua criação.
Só se pode falar em aparecimento de partidos políticos na história
em ambientes de liberdade e democracia, por se tratarem de símbolos de
participação do povo na organização do Estado. No Brasil não foi diferente,
uma vez que sob o Primeiro Reinado não houve propriamente partidos
políticos; existiram opiniões individuais, grupos exaltados e moderados,
reacionários e revolucionários, tendo apenas aparecido no Segundo Reinado
de forma mais clara as correntes partidárias da época, que se dividiam da
seguinte forma: a) dos exaltados e republicanos formou-se então o Partido
Liberal e b) dos partidários da Constituição e do extinto partido “Caramuru”,
formou-se o Partido Conservador; tendo sido dito que nenhum partido era
mais conservador do que o liberal no poder, nem mais liberal do que o
conservador no poder (CARVALHO, 1969, p. 235). Desta forma no tempo do
Império havia funcionado um bipartidarismo sob a orientação do imperador,
sempre vigilante e imparcial.
Estes partidos não sobreviveram à proclamação da República, sendo
que na Constituição de 1891, eles não passavam de instrumentos de expressão
e de dominação das oligarquias estaduais. De acordo com Celso Ribeiro (1990,
p.242), foi a partir de 1930, que começaram as transformações em matéria
partidária. A primeira manifestação nesse sentido surgiu com Código Eleitoral
expedido pelo Governo Provisório em 1932, que instituiu a representação
proporcional nas Comissões Parlamentares. Mas é na Constituição de 1946
que eles começaram a firmar sua institucionalização jurídica, pois nela é feita
explícita consignação dos Partidos Nacionais aos quais seria assegurada a
representação proporcional nas Comissões Parlamentares.
A redemocratização de 1945, após o Estado Novo, deu ao País uma
movimentada experiência institucional até 1964, uma vez que nessa fase
reafirmou-se o sistema proporcional para as eleições de deputados e vereadores,
fortaleceu-se a Justiça Eleitoral e o surgimento d algumas inovações no âmbito
eleitoral, como a introdução da cédula única oficial para o ato de votar. Com
um quadro partidário plural, posto que ao longo deste período havia uns 14
partidos, sendo que o Partido Comunista do Brasil teve o seu registro cassado
201

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

em decisão judicial, ocorreram inúmeras alianças entre eles, muitas até de forma
contraditória. Às vésperas do golpe militar os quatro maiores partidos eram o
Partido Social Democrático (PSD), a União Democrática Nacional (UDN), o
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Social Progressista (PSP).
Em 1965, com o novo Código Eleitoral e a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, a tendência era fortalecer os partidos políticos, de modo que as
siglas menores não sobrevivessem, sendo que o Ato Institucional n.º 2 acabou
por extinguir os partidos políticos existentes, sendo que no governo militar
foram permitidas apenas duas agremiações: a Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Na Constituição de
1988 o sistema partidário encontra-se previsto no artigo 17, com a livre criação,
fusão, incorporação e extinção de partidos desde que respeitadas a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais
da pessoa humana.
Portanto, historicamente, a formação de correntes partidárias
representativas de várias situações, por exemplo um grupo de oposição ou
uma ala conservadora, deu margem aos sistemas de partidos políticos. Os
diferentes modos de organização partidária possibilitaram o surgimento de
três tipos de sistemas: a) o de partido único, ou unipartidário; b) o de dois
partidos, ou bipartidarismo; e c) o de três ou mais partidos denominado sistema
pluripartidário ou multipartidário.
De acordo com Duverger (1996, pp. 231-233), os sistemas partidários
consistem nas formas e modalidades de coexistência de diversos partidos
políticos em um Estado, sendo resultados de numerosos fatores, uns próprios
a cada país e outros gerais. Acrescenta que dentre os fatores gerais, o regime
eleitoral é o mais importante, por influenciar em certos aspectos a estrutura dos
partidos, considerando os sistemas eleitorais e partidários como duas realidades
indissoluvelmente ligadas.
Por isso, faz-se necessário para compreender a
interface de tais sistemas estudar as três leis sociológicas de Duverger (1962,
pp. 116-118): a) a representação proporcional tende a um sistema de partidos
múltiplos, rígidos, independentes e estáveis; b) o escrutínio majoritário em
dois turnos tende a um sistema de partidos múltiplos, flexíveis, dependentes e
relativamente estáveis; e c) o escrutínio majoritário em turno único tende a um
sistema dualista, com alternância de grandes partidos independentes.
A explicação para a relação entre sistema majoritário em um turno único
e bipartidarismo pode ser dividida em duas partes: um fator mecânico e um
fator psicológico. O fator mecânico é o fenômeno da sub-representação, isto é,
sempre que um terceiro partido ingressa numa disputa majoritário em um único
turno sua porcentagem de mandatos é infinitamente inferior à porcentagem de
votos obtidos. Em relação ao fator psicológico, este revela-se por intermédio
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do denominado voto sofisticado, onde o eleitor percebe que nas condições
acima descritas, sufragar um terceiro partido sem chances reais de obter o único
mandato em disputa é jogar seu voto no lixo; o terceiro partido que já tinha
pequena chance agora parece condenado a ser um eterno micropartido ou a
desaparecer. Portanto, trata-se de sistema que obsta o aparecimento de partidos
menores, sendo raras as alianças, uma vez que há a concentração das disputas
basicamente em dois grandes partidos, razão pela qual ocorre inclusive uma
diminuição das diferenças políticas.
Já em relação ao escrutínio majoritário em dois turnos, as influências
seriam mais difíceis de precisar pois o fator psicológico não atua de forma tão
forte quando há a possibilidade de um segundo turno, posto que o eleitor só será
constrangido a votar de forma útil no segundo turno, caso o seu candidato não
esteja mais disputando cargo. Portanto em um ambiente sem pressões, todos
os partidos teriam na teoria chances muito semelhantes no primeiro turno.
Não havendo o fator mecânico da sub-representação, não há a polarização das
eleições em apenas dois partidos o que permite um sistema múltiplo de partidos,
uma vez que nas circunscrições todos teriam chances de vencer. Portanto, tal
sistema favorece o aparecimento e participação de partidos menores na disputa
pelo pleito, sendo comum as alianças entre eles, como forma de se fortalecerem.
Ainda faz-se necessário estabelecer a relação entre a representação
proporcional e o multipartidarismo. O sistema de representação seria integral,
com listas bloqueadas e repartição dos restos em âmbito nacional. A tendência
deste ao multipartidarismo dar-se-ia em três aspectos: a) a representação
proporcional mantém uma multiplicidade existente; b) favoreceria a cisão dos
partidos existentes, porque as frações dissidentes, ainda que pequenas não são
esmagadas pelos demais partidos; e c) a representação proporcional facilitaria
a criação de novos partidos. Este sistema também favorece o aparecimento e
participação dos partidos menores na disputa eleitoral, havendo nesse sistema o
fortalecimento da uniformidade nacional.
As leis de Duverger sofreram inúmeras críticas, inclusive por
doutrinadores que entendiam que o autor atribuía uma importância maior
do que a realidade sobre a influência dos sistemas eleitorais nos sistemas
partidários, não podendo ser estudada a relação entre ambos como se fosse de
causalidade. Importante mencionar que a ação dos sistemas eleitorais pode ser
comparada a de um freio ou acelerador, isto é, um regime eleitoral pode ser um
condicionante, e não causador, de inúmeros resultados, como, por exemplo,
determinados sistemas eleitorais podem facilitar a multiplicação de partidos,
mas tal ocorrência depende também de outros fatores.
Portanto as eleições não têm função de motor destas mudanças; tal
papel seria exercido pelas realidades nacionais, ideologias e estruturas sócio203
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econômicas de determinado Estado, as quais teriam uma influência muito mais
decisiva neste âmbito. De acordo com Monica Herman Salem Caggiano:
A rigor não se pode afirmar a interveniência direta
do sistema eleitoral sobre o panorama político
subjacente. Este sofre o impacto de múltiplos fatores
e diversos são os ingredientes que integram sua
contextura final. Os sistemas eleitorais, contudo,
detém influência direta sobre o sistema de partidos.
Daí seus projetados efeitos sobre o campo político,
até porque, por intermédio do binômio sistema
eleitoral/sistema de partidos, é que serão apontados
os atores a desempenhar os principais papéis desse
cenário. (CAGGIANO, 1990, p. 188).
Um dos críticos de Duverger foi Douglas W. Era (1971, pp. 93-segs),
cuja pesquisa demonstrou a evidente influência dos mecanismos eleitorais no
âmbito de determinados ordenamentos jurídicos democráticos. Salienta a notória
preponderância assegurada às organizações de elevada potência eleitoral em
benefício das quais a mecânica se encarrega de atribuir mais vagas do que dos
sufrágios obtidos por meio do corpo de eleitores. Ainda de acordo com este autor
todos os sistemas eleitorais deflacionariam o sistema partidário parlamentar em
relação ao sistema partidário eleitoral super-representando os grandes partidos
e sub-representando os pequenos. Na verdade Rae pouco inova ao dizer que o
sistema eleitoral majoritário por maioria simples é que causa um bipartidarismo.
Quanto a representação proporcional e o multipartidarismo, o doutrinador apenas
afirma que os sistemas proporcionais tendem a estar associados a sistemas
partidários mais fragmentados do que nos sistemas majoritários.
Interessantes são os apontamentos esclarecedores de Luís Virgílio
Afonso da Silva (SILVA, 1999, P. 123) acerca das leis de Duverger, dividindoos em quatro premissas. A primeira é de que todo sistema exerce um efeito
redutor do número de partidos selecionando aqueles que conseguem alguma
representação. A segunda é de que o efeito redutor dos sistemas majoritários é
maior do que o causado pelos sistemas proporcionais, posto que o número de
votos para eleição no sistema majoritário é maior e também em razão do fator
psicológico. A terceira é que o efeito redutor extremo resulta no bipartidarismo,
sendo resultado não somente do sistema eleitoral mas também de um conjunto
de fatores. A quarta é que os sistemas proporcionais não favorecem nem
incentivam o bipartidarismo, mas nesse sistema pode ocorrer tal fenômeno em
razão de outros fatores.
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Por fim, podemos então no sistema majoritário uma tendência à
bipolarização, obstando-se o crescimento de partidos menores, o que torna as
alianças mais raras e reduz a sensibilidade dos partidos com a opinião pública.
Já no sistema proporcional mantém-se o multipartidarismo e incentiva-se a
criação de mais, o que cria possibilidades de aliança entre eles, tornando os
partidos sensíveis à opinião pública. Ademais, enquanto no sistema majoritário
há uma tendência ao bipartidarismo e à estabilidade governamental, no sistema
proporcional há uma tendência à uma representação mais justa e à oportunidade
para novas tendências políticas. Insta ressaltar que em que pesem as leis de
Duverger de fato não serem verdadeiramente científicas, de fato demonstram o
que o ocorre na maioria das vezes.
CONCLUSÕES
A importância de se analisar o direito de voto sob os auspícios das
técnicas eleitorais é verificar a interdisciplinaridade de um tema que não
é passível de ser depreendido, em sua plenitude, pela seara jurídica, o que é
exposto por Paulo Bonavides em sua obra, ao afirmar que o mecanismo de
escolha de governantes pode exercer, como de fato exerce, considerável influxo
sobre a forma de governo, a organização partidária e a estrutura parlamentar,
refletindo até certo ponto a índole das instituições e a orientação política do
regime (2006, p. 265). Logo, a opção por uma fórmula é relevante para que um
candidato sagre-se vencedor no pleito, de modo que uma rediscussão das regras
do jogo faz-se sempre necessária em busca de melhoras na apuração da vontade
popular, afinal a democracia é uma estrutura inacabada, ainda que com alicerces
relativamente bem definidos.
O voto, portanto, é um - e não o único - dos aspectos a serem analisados em
uma gama de fatores intrínsecos que conduzem o processo eleitoral, recordandose que ações configuradoras de abuso do poder devem ser repelidas, o que não
pode ser mitigado, principalmente se for considerado o fato de que o Brasil é
uma democracia jovem e sua história republicana ter sido marcada por efetivos
ínterins de totalitarismo ou de percepções distorcidas de cunho patrimonialista.
Das críticas ao sistema eleitoral brasileiro verificam-se a
desproporcionalidade dos votos, a pessoalidade dos candidatos e as disputas
intrapartidárias, excesso de partidos e existência de bancadas corporativistas.
Uma possível solução para a desproporcionalidade estaria no fim dos limites
mínimo e máximo previstos na Constituição, devendo-se distribuir o número
das cadeiras do parlamento de forma realmente proporcional com o número de
habitantes de cada Estado. Acerca da pessoalidade dos candidatos e das disputas
intrapartidárias uma solução poderia ser as listas fechadas, pois o eleitor não
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votaria no candidato mas sim nas propostas do partido, fortalecendo-o. Em
relação ao excesso de partidos, pode-se considerar a aplicação conjunta de duas
medidas: o fim das coligações, para que cada partido deva competir apenas
com seus próprios votos, e a efetiva utilização de cláusulas de barreira, para
excluir do cenário político partidos com pouca expressão. Acerca das bancadas
corporativas, as listas fechadas também poderiam auxiliar no enfraquecimento
das mesmas, bem como a necessidade de fidelidade partidária.
É de extrema importância a interface entre sistemas eleitorais e
políticos, tendo como base para sua compreensão as leis de Duverger. Insta
salientar que os sistemas eleitorais não são causadores de mudanças no quadro
partidário, funcionando como meros condicionantes, posto que o poder de
reforma encontra-se mais forte nas realidades sociais de cada Estado. Como
já exposto, tanto o sistema majoritário, quanto o proporcional apresentam
inúmeras vantagens e desvantagens. Enquanto o primeiro tem tendências ao
bipartidarismo e à estabilidade do governo, o segundo busca uma representação
mais justa e maior abertura às novas tendências políticas.
As questões apresentadas são interessantes para demonstrar que a
escolha de representantes, que deve ocorrer pela forma mais pura e isenta, é
essencial para se entender os regimes ocidentais, em que o governo indireto
é insuperável, mesmo quando se reconhece instrumentos complementares de
participação direta. Se a opção por uma mecânica eleitoral não significa alcançar
a solução para todos os entraves ou deformações democráticas, reconhece-se,
ao menos, nela elemento capaz de corrigir falhas e de tornar o exercício de
poder mais consentâneo com as preferências exteriorizadas nas urnas.
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Resumo: O mundo digital é uma realidade da qual não há como retroceder,
e a cada dia que passa é inquestionável que a informatização na vida de cada
cidadão se torna mais abrangente. O Direito e o Poder Judiciário são desafiados
pelas mudanças tecnológicas de grande impacto sobre a sociedade, a adequar
seus procedimentos, reformular conceitos e atender às mais variadas demandas
que lhe são confiadas. O objetivo do trabalho é fazer uma abordagem ampla
e detalhada do funcionamento do processo eletrônico, analisando se o uso da
tecnologia no processo tem realmente servido como meio facilitador do direito
fundamental de acesso à justiça. A informatização do judiciário é importante e
o processo eletrônico será uma realidade permanente, que deve ser implantada
de maneira gradativa para uma melhor adequação por parte dos seus usuários,
sendo capaz de reduzir o tempo gasto com o andamento processual e substituir
o processo físico pelo digital.
Palavras-Chave: Processo eletrônico. Acesso à justiça. Informatização do
judiciário.
Abstract: The digital world is a reality and there is no turning back,
computerization is unquestionable in every citizen’s life and it’s becoming more
comprehensive and perennial. The Law and Legal Power are challenged by the
great impact of technological changes on society, by procedures adaptation,
reshape concepts and attending different demands. The main goal is to get a
comprehensive and detailed approach to the operation of the Electronic Process,
analyzing if the use of technology in the process has really served to facilitate
the fundamental right of justice access, safely and effectively. The judiciary
computerization is important and the electronic process will be a permanent
reality, which must be implemented in a gradual way to adequateness, and
assimilation by its users, being able to reduce the time spent on procedural
progress and replace the physical process by digital.
Keywords: Electronic process. Access to justice. Judiciary computerization.
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INTRODUÇÃO
O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Contudo, durante sua vida
ele atua diretamente na sociedade, construindo e modificando sua história e,
por diversas vezes, interferindo na histórias de outros indivíduos, de um grupo
ou até mesmo de uma nação. Toda a sociedade está em constante mudança,
evoluindo e modificando-se o tempo todo.
O Direito e o Poder Judiciário são desafiados, pelas mudanças
tecnológicas de grande impacto sobre a sociedade, a adequar seus procedimentos,
reformular conceitos e atender às mais variadas demandas que lhe são confiadas.
O avanço da tecnologia e da informática modificam significativamente os mais
diversos ramos sociais, bem como as relações interpessoais, resultando em um
novo paradigma.
A informática é o presente e o futuro da justiça, considerando-se que,
sem modernização e adequação tecnológica, o Judiciário não suportará o
avanço da demanda social. Por outro lado, o profissional do Direito que não
aderir à realidade digital terá inviabilizado o exercício do seu mister, quer
como advogado, quer no desempenho de atividade subsidiada pelo Estado
empregador, recaindo o prejuízo sobre o jurisdicionado, no que se refere à
obtenção de uma prestação jurisdicional célere e eficaz.
O ordenamento jurídico brasileiro formalizou a implantação do
processo judicial eletrônico por meio da Lei nº 11.419 de 19 de dezembro de
2006, com o objetivo de atender a essas modificações.
O processo eletrônico é um sistema computadorizado em que os
Tribunais e demais órgãos públicos se utilizam para suas atividades processuais,
visando acelerar o andamento judiciário, tornando mais célere a prestação
jurisdicional. Nele, todas as peças processuais (petições, certidões, despachos,
etc.) são virtuais, digitalizadas em arquivos apropriados para a visualização por
meio eletrônico.
Propõem-se à utilização do processo eletrônico como um instrumento
capaz de reduzir o tempo que se gasta com o andamento processual, acima de
tudo porque visa à substituição do processo físico pelo digital, a partir do uso
de computadores, internet e scanners.
Diante desse novo método, surgem muitas dúvidas e questionamentos
sobre sua capacidade, efetividade, segurança e forma de utilização. Mesmo com
a lei em vigor, ainda se discute pontos essenciais, entre eles a vulnerabilidade e
a segurança, diante da possível perda de informações judiciais devido à invasão
do sistema de dados por pessoas estranhas ao processo.
Neste contexto, o objetivo geral do trabalho é fazer uma abordagem
ampla e detalhada do funcionamento do processo eletrônico, analisando se o
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uso da tecnologia no processo tem realmente servido como meio de facilitar o
direito fundamental de acesso à justiça, com segurança e efetividade.
2. DESENVOLVIMENTO
O processo judicial nada mais é do que um instrumento para garantir
o “acesso à justiça”, sendo que este não envolve apenas a simples garantia do
acesso ao Judiciário, mas sim, à justiça em todas as suas manifestações.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88) assegura o “acesso à justiça”
como uma das garantias previstas dos direitos fundamentais. Garantia esta que
está contemplada em seu artigo 5º, inciso XXXV, com o seguinte teor: “A lei
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
A garantia é, portanto, o instrumento que assegura a efetivação de um
direito fundamental. Segundo Alexandre de Moraes:
A distinção entre direitos e garantias fundamentais,
no direito brasileiro, remonta a Rui Barbosa, ao
separar as disposições meramente declaratórias, que
são as que imprimem existência legal aos direitos
reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que
são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder.
Aquelas instituem os direitos; estas, as garantias;
ocorrendo não raro juntar-se, na mesma disposição
constitucional, ou legal, a fixação da garantia com a
declaração do direito (2010, p. 33).
Este dispositivo trata do chamado princípio da inafastabilidade da
jurisdição, também conhecido como direito de ação, ou princípio do livre
acesso ao Judiciário. Entretanto, tal princípio carrega em seu cerne diversos
significados que vão além da possibilidade de uma pessoa socorrer-se do Poder
Judiciário quando tiver seu direito violado, ou quando estiver na iminência de
tê-lo. Kazuo Watanabe esclarece o alcance desse significado:
A problemática do acesso à Justiça não pode ser
estudada nos acanhados limites do acesso aos
órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição
estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica
justa (1988, p. 128).
Acerca do tema em análise há uma ampla literatura internacional. Entretanto,
foi o italiano Mauro Cappelletti quem conduziu uma vasta pesquisa com o objetivo
de examinar o fenômeno do acesso à justiça nas sociedades contemporâneas.
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2.1 AS “ONDAS RENOVATÓRIAS” DE MAURO CAPPELLETTI
Para Cappelletti (1988), a expressão “acesso à justiça” não se reduz ao
mero exercício do direito de ação ou ao livre acesso ao Judiciário para postular
uma tutela jurisdicional. Pois, de acordo com ele, o acesso ao devido processo
legal deve compreender garantias que assegurem o equilíbrio processual entre
as partes, a igualdade de “armas” e de oportunidades.
Nesta obra, Cappelletti observou o movimento de aprimoramento
do acesso à justiça, que denominou de “ondas renovatórias”. Sendo assim,
é imprescindível que seja feita uma rápida análise dos três movimentos
renovatórios no processo evolutivo de acesso à ordem jurídica justa. O
autor denomina tais fases de três grandes ondas, citadas por Pedro Lenza na
seguinte ordem cronológica:
a primeira onda teve início em 1965, concentrandose na assistência judiciária. A segunda referia-se às
reformas tendentes a proporcionar representação
jurídica para os interesses “difusos”, especialmente
nas áreas de proteção ambiental e do consumidor. O
terceiro movimento ou onda foi pelos autores chamado
de “enfoque de acesso à justiça”, reproduzindo as
experiências anteriores, mas indo além, buscando
atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado
e compreensivo (2011, p. 804).
Portanto, pode-se dizer que o processo eletrônico enquadra-se na
terceira fase, não como sinônimo de procedimento informal, pelo contrário,
ele significa uma nova visão de processo adequada à realidade atual, com suas
regras próprias, contudo adaptado aos novos anseios de celeridade aliada à
qualidade de prestação jurisdicional, utilizando-se, para isso, dos mecanismos
oferecidos pela tecnologia.
2.2 A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
Assim, com o objetivo defendido por Cappelletti, de proporcionar maior
celeridade no trâmite do processo e de atingir a efetividade do acesso à justiça
por meio de uma mudança no modo de ver o processo, no dia 19 de dezembro de
2006, foi publicada a Lei 11.419, que trata especificamente da informatização
do processo judicial, dando assim, ensejo a algumas modificações no bojo do
Código de Processo Civil.
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Acerca deste tema, há diferenças entre os conceitos de processo e
procedimento. O processo pode ser entendido como uma entidade complexa
destinada ao exercício da função jurisdicional do Estado, já procedimento
é o somatório dos atos processuais em direção ao provimento jurisdicional
demandado.
Assim, nas palavras de José Frederico Marques, o processo “é o método,
isto é, o sistema de compor a lide em juízo através de uma relação jurídica
vinculativa de direito público, enquanto procedimento é a forma material com
que o processo se realiza em cada caso concreto” (1958, p. 14).
Já o processualista Humberto Theodoro Jr. assim diferencia os termos:
O processo, outrossim, não se submete a uma única
forma. Exterioriza-se de várias maneiras diferentes,
conforme as particularidades da pretensão do autor e
da defesa do réu.
[...] O modo próprio de desenvolver-se o processo,
conforme as exigências de cada caso é exatamente o
procedimento do feito, isto é, o seu rito (2012, p. 61).
Assim sendo, a expressão “processo eletrônico” é utilizada em referência
ao meio pelo qual ocorre a dinâmica processual e que permite a utilização de
formas eletrônicas de estruturação procedimental, incluindo-se a comunicação,
a transmissão de petições e atos judiciais, conforme preconiza o artigo 1º da Lei
nº 11.419/06.
Deste modo, apenas a tramitação de um procedimento é que ocorre
pela via eletrônica. Portanto, constatar-se-á que os elementos integradores do
processo foram assegurados pela via eletrônica caso o procedimento eletrônico
assegure a isonomia, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Mas, se por acaso for restringido às partes o direito de participar do
trâmite processual, ter-se-á mero procedimento, mero rito ou, dito de outra
forma, um procedimento eletrônico sem a observância do devido processo legal.
Portanto, a expressão “processo eletrônico” é tecnicamente inadequada,
pois, como explicado acima, o que é eletrônico é a forma do processo, ou seja, o
seu procedimento. No entanto, tal expressão foi adotada no Capítulo III da Lei
nº 11.419/06, como se observa no seu artigo 8º, parágrafo único: “Todos os atos
processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma
estabelecida nesta Lei.”, e artigo 9º: “No processo eletrônico, todas as citações,
intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio
eletrônico, na forma desta Lei.”.
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2.3 O PROCESSO ELETRÔNICO
O processo eletrônico, também chamado de processo digital, é definido
como sendo a completa substituição do meio físico (papel) pelos meios de
armazenamento disponibilizados pela informática. Assim sendo, troca-se os
autos processuais impressos por bases de dados que armazenarão todo conteúdo
dos processos em si.
Uma vez que os processos são armazenados e gerenciados com a
utilização de computadores e da Internet, tem-se a automação de diversas
atividades, como: o envio de petições via Internet; as intimações realizadas
automaticamente aos advogados por e-mail e a consulta rápida de qualquer
lugar do mundo ao conteúdo de um processo, sem a necessidade de locomoção
das partes, advogados ou do público em geral aos já sobrecarregados cartórios.
Com o advento dos meios digitais para o armazenamento e
gerenciamento dos processos judiciais, é necessário atentar-se a características
e necessidades próprias, como por exemplo: a identificação quem está enviando
determinado documento pela Internet; a garantia de que os autos digitais não
sofram alterações; a facilidade de recuperação dos dados em caso de um desastre
e a existência de técnicos especializados para resolver questões relativas à
utilização do sistema e para promover treinamentos aos usuários.
Porém, para a implantação do processo eletrônico, são necessárias
outras mudanças no cotidiano das pessoas que frequentam os fóruns, sejam
juízes, serventuários, promotores ou advogados.
A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 veio implementar o processo
eletrônico no Brasil, tendo por principal objetivo tornar o trâmite processual
menos moroso, mais ágil, contudo, respeitando os princípios constitucionais e
infraconstitucionais.
Esta referida lei, contendo 22 (vinte e dois) artigos apresenta quatro
aspectos imprescindíveis: a transmissão de documentos eletrônicos, a
comunicação dos atos processuais, a tramitação do processo em formato
integralmente digital e a certificação digital dos advogados.
2.4 A LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
A Lei de Informatização do Processo Judicial (LIP - Lei nº 11.419/06)
decretou iniciados os trabalhos em busca da adoção definitiva do processo
eletrônico no Brasil. Segundo Wambier:
A expressão “processo eletrônico” designa a relação
jurídico-processual que se desenvolve mediante
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o uso de meios eletrônicos, ou seja, o processo
que é produzido eletronicamente e armazenado
exclusivamente na memória do computador. À noção
de processo interessam fundamentalmente as ideias
de relação jurídica - que é a que se estabelece entre os
sujeitos do processo: autor, juiz e réu - e de finalidade
- no sentido de vocação do fluxo dos atos consecutivos
e interligados, que porão em movimento a relação já
referida, vocação esta que se volta, concretamente, à
obtenção de um pronunciamento judicial de caráter
definitivo (2007, p. 290).
Esta Lei trouxe uma completa mudança de paradigma, ou seja, a
virtualização do sistema processual não constitui apenas uma medida de
burocratização informática, mas, sim, uma nova forma de praticar todos os atos
processuais.
A visão de um processo sem a utilização do papel é profundamente
válida, caso, essa mudança não signifique a transferência do trabalho do homem
para a máquina.
A máquina é apenas um instrumento para dar celeridade aos trâmites
judiciais e, em hipótese alguma, perfaz a necessidade de juiz analisar todos os
elementos de prova produzidos nos autos para proferir a sentença que entenda
ser a mais correta para o caso concreto, utilizando-se de seu bom senso e
conhecimentos jurídicos.
Atualmente a internet está cada vez mais presente na vida de todas as
pessoas, assim, a adoção da forma eletrônica dos processos judiciais é uma
consequência natural de uma sociedade adaptada a esta nova realidade. Como
vem descreve Alexia Rodrigues Brotto:
A Internet não é simplesmente uma tecnologia;
é o meio de comunicação que constitui a forma
organizativa de nossas sociedades; é o equivalente
ao que foi a fábrica ou a grande incorporação na
era industrial. A Internet é o coração de um novo
paradigma sociotécnico, que constitui na realidade
a base material de nossas vidas e de nossas formas
de relação, de trabalho e de comunicação. O que a
Internet faz é processar a virtualidade e transformála em nossa realidade, constituindo a sociedade em
rede, que é a sociedade em que vivemos (2009, p. 11)
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Porém, não obstante as facilidades que nos proporciona, o mundo
digital também é utilizado como instrumento para a prática de crimes, como:
a pirataria e a pedofilia, muito por consequência do anonimato. Como bem
leciona José Carlos de Araújo Almeida Filho:
Em termos de criminalidade, a Internet propiciou, até
mesmo anonimamente, uma ampliação dos debates
racistas, de sites com conteúdos pedófilos, dentre
tantos outros tipos penais. As questões envolvendo
violação de direitos de autor se tornaram prática
comum na Internet, que vão desde a cópia de trechos
de obras à integralidade das mesmas. O mesmo
ocorre com as músicas em formato MP3, inexistindo
qualquer controle sobre a infinidade de músicas que
circulam pela Internet diariamente (2011, p. 16).
A respeito da necessidade de um poder jurisdicional especializado para
demandas oriundas dessa nova sociedade da informação tecnológica, tem-se
que de acordo com os ensinamentos do Prof. Luiz Wambier, a jurisdição é
una e é por ele definida, no processo civil, como “[...] a função que consiste,
primordialmente, em resolver os conflitos apresentados pelas pessoas, naturais
ou jurídicas [...], em lugar dos interessados, por meio da aplicação de uma
solução prevista pelo sistema jurídico” (2006, p. 37).
Já Almeida Filho (2011) defende que a melhor terminologia para a
temática seria “Direito Eletrônico”. Porém, ele afirma não ser necessário a
criação de um ramo específico do direito, acreditando que deve ser exigido
dos magistrados uma especialização nesse assunto e, consequentemente, a
atribuição de competência própria para a solução de seus casos.
O posicionamento do Prof. Almeida Filho (2011) é de que: “A
nossa ideia, pois, é a de criação de uma quarta jurisdição especial, a fim de
serem tratadas as questões relativas à sociedade da informação tecnológica,
denominando-a como jurisdição eletrônica”.
2.5 HISTÓRICO DO PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL
O processo eletrônico brasileiro passou por três fases importantes e
decisivas para chegar à condição atual. Inicialmente, houve várias iniciativas
de implementar sistemas e aplicativos no judiciário e o uso de novas linguagens
de comunicação.
A primeira fase do desenvolvimento do processo eletrônico no Brasil
deu-se em 1999 com a criação da Lei nº 9.800/99, a qual permitiu às partes
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a utilização de sistema de transmissão de dados (fax) para a prática de atos
processuais que dependessem de petição escrita.
A segunda fase foi iniciada, em 2006, através da Lei 11.419/06 e
da criação do sistema Processo Judicial Digital (PROJUDI) pelo Conselho
Nacional de Justiça.
O PROJUDI é um software de tramitação, armazenamento e
manipulação de processos judiciais mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Ou seja, é um aplicativo em Java para internet que se utiliza da tecnologia
eletrônica para inscrição e acompanhamento de processos judiciais.
A terceira fase diz respeito à implantação do processo eletrônico nos
tribunais.
No tocante ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 14 de abril de 2004,
o tribunal permitiu o uso de correio eletrônico para a prática de atos processuais,
por meio da Resolução nº 287. E em 25 de maio de 2007 regulamentou o
meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e
transmissão de peças processuais através da Resolução nº 344. Já no dia 20
de outubro de 2009, ampliou o peticionamento eletrônico com a Resolução nº
417, tornando-se obrigatório para as ações de controle de constitucionalidade
(SOARES, 2012).
Logo após, no ano de 2010, o STF instituiu alterações no processo
eletrônico com a Resolução nº 427, no final de abril, e com a Resolução nº 442,
de 05 de outubro. Finalmente, foi apresentada uma nova versão do programa, em
agosto de 2011, onde o objetivo era tornar eletrônico todas as fases do processo,
incluindo o peticionamento, a tramitação, a comunicação e a finalização. Buscase um processo sem papel, transparente e célere.
No tocante à Justiça Estadual a implantação do processo eletrônico não
está sendo tão efetiva, visto que, é perceptível uma mudança real tanto nos
Tribunais Superiores e Tribunais Federais quanto na Justiça do Trabalho e nos
Tribunais de Justiça dos Estados Brasileiros, desde 2006.
A incessante procura pelo estado da arte em termos de tramitação
de processos, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por escopo
fazer com que magistrados, servidores e advogados possam utilizar o PJe,
independente de onde o processo tramitar, seja na Justiça Federal, Estadual,
Militar ou do Trabalho.
Assim, o processo eletrônico se apresenta como uma inovação
tecnológica muito interessante, tanto pela ótica da celeridade processual, quanto,
pela vantagem ambiental, visto que irá diminuir drasticamente o uso excessivo
de papel. Dentro em breve, os autos processuais serão apenas uma pasta virtual
contendo todo o andamento processual e seus respectivos documentos e vídeos,
os quais poderão ser acessados em qualquer tempo e lugar do planeta.
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O emprego da tecnologia no sistema judiciário não acabará com as
mazelas processuais, muito menos eliminará os problemas que se encontram
no sistema. Mas, já é um grande passo em direção às soluções para problemas
diários do cotidiano forense.
2.6 O ACESSO À JUSTIÇA NO PROCESSO ELETRÔNICO
A rede que interliga computadores do mundo todo, conhecida por
Internet, é um acontecimento extremamente recente, sendo que há poucas
décadas a possibilidade de transmissão de dados por meio de fibra ótica e a
incessante busca pela globalização não eram sequer cogitadas. Sua chegada
transformou substancialmente o estilo de vida das pessoas, seus costumes e a
maneira com que elas passaram a se relacionar.
A Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas
que utilizam um conjunto de protocolos padrão chamado de Transfer Control
Protocol e Internet Protocol (TCP/IP) para servirem de identificação e
acesso aos usuários ao redor do mundo, de acordo com o Estudo do IP
móvel e sua aplicação em sistemas de comunicações móveis para tráfego
de dados, de acordo com o Portal Independente de Telecomunicação e
Cidadania (Wireless Brasil, 2010).
A rede é formada por milhões de pequenas redes de empresas privadas,
públicas, acadêmicas e governamentais, com alcance local e global e que estão
ligadas por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e
ópticas. Nas palavras de Edilberto Barbosa Clementino:
Protocolo é como uma “língua” comum dos
Computadores que integram a internet, que é uma
imensa rede mundial de Computadores que liga
diversas redes menores.
O TCP/IP é o Protocolo utilizado pelos Computadores
quando se pretende enviar e receber dados pela internet,
reduzindo as dificuldades de comunicação entre
Computadores, ainda que com sistemas operacionais
diferentes (CLEMENTINO, 2007, p. 70).
As origens da internet remontam a uma pesquisa encomendada pelo
governo dos Estados Unidos na década de 1960 para construir uma forma de
comunicação robusta e sem falhas através de redes de computadores. Embora
este trabalho, juntamente com projetos no Reino Unido e na França, tenha
levado a criação de redes precursoras importantes, ele não criou a internet. Não
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há consenso sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi em
algum momento em meados da década de 1980, de acordo com os ensinamentos
de Edilberto Barbosa Clementino (2007, p. 69).
O universo jurídico precisou adequar-se a essa nova realidade, como
não poderia ser diferente, sempre buscando a melhoria constante da prestação
jurisdicional.
Porém, toda metamorfose traz consigo pontos positivos e negativos.
Para aqueles que conseguem acompanhar sua evolução, aprendendo novas
técnicas e funções à medida em que elas surgem, a evolução é sempre positiva,
mas, para quem acaba estagnando, seja por causa de uma educação deficiente
ou por motivos de ordem econômica, a transformação é extremamente difícil e
negativa.
A criação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em 1990, e
a edição da Norma 004, do Ministério das Comunicações, em 1995 são dois
acontecimentos jurídicos responsáveis por colocar o Brasil em plenas condições
de acompanhar essas transformações tecnológicas. Sendo que o CDC é um
conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor e a
Norma 004 regula o uso de meios de rede publica de telecomunicações para
o provimento e a utilização de serviços de conexão à Internet, marcando o
nascimento comercial do sistema no país.
Estes dois marcos corroboraram para o desenvolvimento de uma nova
mentalidade social, visto que as pessoas adquiriram consciência dos direitos
e deveres que o consumidor possui e a entrada da Internet em suas casas
proporcionou maior acesso à informação.
Essa tecnologia possui características que são juridicamente relevantes,
por exemplo, o anonimato, a rede aberta, as relações internacionais e contratuais,
a multiplicidade de agentes e a simultaneidade, de acordo com os ensinamentos
de Ricardo Lorenzetti (2004).
O anonimato pode encorajar pessoas a agirem de forma diversa do
seu usual, criando um alter ego virtual, e até mesmo, fingindo serem outras
pessoas e utiliza-se, infelizmente, deste instrumento para a prática de crimes,
como a pedofilia.
Por outro lado, esse avanço pode proporcionar uma maior exposição
das pessoas, como por exemplo nas redes sociais, em que os usuários
incluem em sua página personalizada dados pessoais, fotos suas e de seus
familiares e amigos, bem como compartilham relatos de suas vidas. Nesse
sentido, sinaliza Lorenzetti:
[...] o indivíduo pode manter sua privacidade, mas
a circulação de seus dados pessoais, bem como
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sua utilização são extremamente perigosas. Um
comentário injurioso sobre um sujeito, uma informação
ruim sobre algum aspecto de sua personalidade, seja
ela real ou falsa, pode ser difundido por todo mundo;
pode-se ter acesso a base de dados e condenar esse
indivíduo ao ostracismo social (2004, p. 31).
Porém, mesmo com a popularização da Internet nos últimos anos,
muitos setores da sociedade, monetariamente mais frágeis, ainda estão à margem
do acesso à rede de computadores. Fato este que decorre da impossibilidade
financeira de arcarem com os altos custos de obtenção dessa nova tecnologia.
2.7 A INCLUSÃO DIGITAL
A inclusão digital é outra questão de extrema importância para toda
a classe jurídica, dado que a eficácia do procedimento eletrônico dependerá
também do número de profissionais aptos a utilizar as novas tecnologias.
Ademais, há que se promover a inclusão digital de toda sociedade,
buscando evitar o chamado apartheid digital, que é ainda flagrante no país,
onde a maioria da população não tem acesso à rede mundial de computadores.
Inclusão digital é o nome dado ao processo de democratização do
acesso às tecnologias da Informação, de forma a permitir a inserção de todos na
sociedade da informação, simplificando a rotina diária, maximizando o tempo
e as potencialidades, de acordo o Portal de Inclusão Digital do Ministério da
Educação (2008).
O acesso às tecnologias da informação e da comunicação, no mundo
atual, está diretamente relacionado aos direitos básicos à informação e à
liberdade de opinião e expressão. Portanto, a exclusão digital nada mais é que
uma das formas de exclusão social, pois está diretamente relacionada com as
diferenças já existentes na distribuição de poder e de renda.
Interessante notar que no instante em que governo e empresas
transportam serviços e informações para os meios eletrônicos, o excluído digital
passa a apresentar dificuldade de conhecer e de exercer seus direitos de cidadão.
Fato este que vai de encontro com o objetivo principal do processo eletrônico
judicial, que é estar ao alcance do maior número de pessoas possíveis, além
de configurar um meio mais célere de tramitação processual. Por isso é que
o sucesso no movimento de inclusão digital está diretamente relacionado ao
desempenho na efetivação do acesso à justiça.
Vale ressaltar que a inclusão não se resume à disponibilidade de
computadores, mas sim à capacitação das pessoas para o uso efetivo dos recursos
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tecnológicos. Por isso, não é suficiente ter acesso a computadores conectados à
Internet para que a inclusão digital seja perpetuada, também é preciso que toda
sociedade esteja preparada para usar esses equipamentos, e essa capacitação
deve vir acompanhada de uma preparação educacional que permita desfrutar de
seus recursos de maneira plena.
Assim sendo, as tecnologias citadas devem se servir de ferramentas
para promoção do desenvolvimento social, intelectual, econômico e político do
cidadão. Podendo ser aplicadas à projetos que contribuam para a consolidação
das atividades econômicas, para capacidade de organização educacional, para
comunicação interpessoal melhorando a qualidade de vida dos seus integrantes.
Portanto, apenas estaremos indo em direção do efetivo acesso à
justiça com a devida adoção das medidas acima mencionadas, aliadas à nova
sistemática processual apresentada neste trabalho.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
o Brasil ganhou 2,5 milhões de internautas (2,9%) entre 2012 e 2013, totalizando
aproximadamente 86,7 milhões de usuários de internet com 10 anos ou mais.
As mulheres são 51,9% do total (2014, p. 43-44). A taxa de crescimento, no
entanto, é a menor registrada pela Pnad: entre 2011 e 2012, ela foi de 6,9%;
entre 2009 e 2011, 14,8%; e de 2008 para 2009, 21,6% (2013, p. 7-8).
Segundo dados divulgados pelo IBGE mais da metade dos brasileiros já
está conectada à internet, a proporção de internautas no país passou de 49,2%,
em 2012, para 50,1%, em 2013, do total da população. Essas informações fazem
parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referente a
2013 (2014, p. 43-44).
Em 2013, as regiões Sudeste (57,7%), Sul (54,8%) e Centro-Oeste
(54,3%) tiveram proporções de internautas superiores à média nacional de
50,1%. O Norte, com 38,6% do total da população, e o Nordeste, com 37,8%,
ficaram abaixo. Todas as regiões brasileiras registraram crescimento de
internautas em 2013, com destaque para o Nordeste (4,9%) e o Sul (4,5%). O
Sudeste (2,2%), o Centro-Oeste (1,3%) e o Norte (0,4%) aparecem em seguida
(2014, p. 43-44).
Houve crescimento de 8,8% nos domicílios com computadores. No
Nordeste, o aumento foi de 14,0%, com 686,6 mil no total. Em 2013, dos
32,2 milhões de domicílios com computador em casa, 28,0 milhões estavam
com acesso à Internet. No Sul, o crescimento foi de 14,7% no número de
computadores com acesso à Internet: total de 50% das unidades domiciliares
(2014, p. 43-44).
A pesquisa demonstra também que a Internet é utilizada na maior parte
por crianças, adolescente e jovem entre 10 e 19 anos como uma ferramenta de
comunicação com outras pessoas e, sobretudo, para diversão. Todavia, é nessa
221

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

idade que deve haver a conscientização de que a internet também serve como
fonte de conhecimento e estudo, sendo necessárias iniciativas governamentais
que promovam essa conscientização, buscando que o cidadão do futuro seja
mais esclarecido e possa desfrutar ao máximo dessa fonte de informações
(2013, p. 11-12).
Apesar dos dados de inclusão digital serem modestos, conforme
visto acima, é necessária a continuidade de investimentos nessa área, a fim de
que um maior número de pessoas possa ter acesso e, com isso, ingressarem
definitivamente no mundo globalizado.
Porém, a Internet acabou acirrando ainda mais as diferenças sociais
existentes na população brasileira, mas, o futuro, sem sombra de dúvidas, é o da
tecnologia e da modernização dos antigos sistemas não afeitos a nova realidade.
Em matéria processual, caminha-se também nesse sentido.
2.8 DA ADOÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO PARA EFETIVAÇÃO DO ACESSO
À JUSTIÇA
Em suma, o principal objetivo do Poder Judiciário é que, no futuro, o
processo judicial tramite de forma totalmente eletrônica, tanto dentro, quanto
fora dos tribunais. A realização desta meta passa pelas etapas de peticionamento
eletrônico, tramitação interna eletrônica e comunicação processual eletrônica.
Nas palavras do professor José Carlos de Araújo Almeida Filho, para
que o processo eletrônico seja definitivamente efetivado é necessário muito
preparo por parte dos Tribunais:
[...] Vivenciamos no Brasil um cenário de opostos.
Ou muito se faz em termos de processos eletrônico,
com decisões que podem, em primeiro momento,
demonstrar violação ao texto legal, ou nada se faz,
inadmitindo-se recursos e outros atos por meios
eletrônicos.
[...] Um atraso, um despreparo e uma contrariedade
à celeridade.
[...] É preciso, neste momento, com a vigência da
Lei do Processo Eletrônico, que os meios eletrônicos
sejam adotados para a pacificação de conflitos e
provoquem uma celeridade no processo.
[...] o ordenamento jurídico material ainda não se
encontra suficientemente dotado de mecanismos de
controle desta sociedade da informação tecnológica
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e a importância do direito processual se apresenta
nesse cenário (2011, p. 151).
De acordo com os ensinamentos de Erickson Bener de Carvalho
Cintra (2009), o que a sociedade efetivamente espera do Poder Judiciário é
acessibilidade, celeridade e efetividade, sendo que a informatização do processo
deve suprir essa necessidade.
Verifica-se, portanto, que a informatização do processo, quando estiver
devidamente estruturada e desenvolvida, será de grande valia para a sociedade.
Porém, é imprescindível que o Estado tome todas as providências necessárias
para satisfazer as necessidades da sociedade, fornecendo uma justiça acessível
a todos, célere e justa.
2.9 VANTAGENS
É cristalino que a Lei de Informatização do Processo Judicial (LIP Lei nº 11.419/06) traz muitos benefícios de ordem processual, econômica e
ambiental, visto que a adoção do processo eletrônico, a longo prazo, significará
a redução dos gastos realizados na compra de papel, impressão e etiqueta dos
processos, bem como a redução do desmatamento florestal para a obtenção
desses materiais, apesar das criticas relacionadas à LIP como já mencionado no
quarto capítulo deste trabalho.
As vantagens mais destacáveis do processo eletrônico versam sobre a
facilitação do acesso à justiça e a celeridade processual, visto que a eliminação
dos “tempos mortos” perdidos na burocracia processual acabem por tornar o
processo mais ágil.
A utilização do processo eletrônico possibilitará avanços consideráveis
do ponto de vista do caráter instrumental do processo, como por exemplo,
a facilidade de ingresso em juízo, bem como o exercício do contraditório, a
maximização do princípio da publicidade e o aumento da eficiência e da
efetividade da Justiça.
Outro benefício é a redução de custos para as partes e seus procuradores,
que não se traduz apenas na expressão monetária. Pois, além da diminuição das
impressões, tal redução de custos pode ser entendida na comodidade de acesso
das partes ao processo, em qualquer lugar e a qualquer hora. Sem contar a
possibilidade de realização dos atos processuais até o último minuto do último
dia, sem deixar de ser considerado tempestivo de acordo com o artigo 3º,
parágrafo único da LIP.
Pelo prisma do Poder Judiciário, verifica-se que haverá uma diminuição
considerável do custo operacional, visto que seus integrantes passarão a
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aturar em mais de um processo ao mesmo tempo, havendo a possibilidade de
movimentar processos análogos em bloco, sendo que o cadastramento de dados
e informações do processo é efetuado em primeiro plano pelas partes.
Outro ganho é a realização de intimações imediatas evitando-se, com
isso, o retardamento da demanda com a diligência de intimação pessoal das
partes, devido à possibilidade da realização dos atos judiciais em bloco.
Logo após a finalização da implantação do processo eletrônico, haverá
também a redução de custos com materiais de expediente, tornando o ambiente
de trabalho desobstruído das imensas pilhas de processos de papel.
De acordo com as vantagens apresentadas, o processo eletrônico irá
proporcionar agilidade e simplificação operacional dos recursos, passando a
tornar efetiva a justiça, diminuindo o tempo de duração e tramitação do processo.
Portanto, evidencia-se que a informatização do processo trará uma
tramitação mais célere, sendo que desde o cadastro do processo eletrônico, a
prestação jurisdicional se tornará mais imediata, dentro dos moldes constitucionais,
sem supressão de princípios, os quais serão observados conjuntamente, ou seja,
havendo a observância do princípio da celeridade sem que se descumpra o do
contraditório e da ampla defesa, todos eles satisfazendo ao princípio do devido
processo legal e tornando efetivo o amplo acesso à justiça.
De acordo com o doutrinador José Carlos de Araújo Almeida Filho
(2011) o processo eletrônico tem representado um eficiente remédio de
desafogamento do judiciário, atuando diretamente na resolução breve e eficaz
dos litígios, uma vez que elimina o excessivo de formalismo da Justiça de papel.
Assim sendo, denota-se que a Lei de Informatização do Processo
Judicial (LIP) está em concordância com o espírito de inovação e utilização
dos novos meios eletrônicos, sobretudo porque a informação também é uma
ferramenta de obtenção do acesso à justiça.
2.10 DESVANTAGENS
O processo eletrônico, na verdade, possui pequenas desvantagens
que acabam não representando um impedimento de acesso a justiça. Uma
das maiores possíveis desvantagens refere-se a instabilidade do sistema que
como todo e qualquer meio eletrônico pode apresentar breves momentos de
instabilidade, mas nada que venha prejudicar as partes, até mesmo porque estes
episódios não costumam durar muito tempo.
O doutrinador José Carlos de Araújo Almeida Filho (2011) levanta duas
grandes desvantagens acerca do processo eletrônico relacionadas à exclusão
digital: a primeira direcionada a exclusão dos operadores do direito que
podem não ter condições econômicas de suportar os custos para implemento
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da tecnologia da informatização, e a segunda relacionada às localidades que
ainda não possuem estrutura ou condições necessárias para acesso por meio
eletrônico. Ele discorre ainda acerca do entendimento que a informatização do
processo deve ser implementada, mas não pode prejudicar o acesso à justiça,
sob pena de violar princípios constitucionais, visto que a certificação digital não
é barata e os custos com o processo podem ser elevados.
Neste sentido, não há que se falar em violação ao acesso à justiça
caso o sistema não exija a assinatura digital, nem documentos eletrônicos.
Entretanto, se houver essa necessidade, o processo eletrônico estaria criando
um impedimento para o acesso à justiça.
Para evitar o impedimento ao princípio do acesso à justiça, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decretou a Resolução nº 427, de 20 de abril de 2010,
que dispõe, em seu artigo 20, acerca dos pedidos de habeas.
Art. 20. Os pedidos de habeas corpus impetrados em
causa própria ou por quem não seja advogado, defensor
publico ou procurador poderão ser encaminhados ao
STF em meio físico, mas deverão ser digitalizados antes
da autuação, para que tramitem de forma eletrônica.
Muito embora, a Lei de Informatização do Processo Judicial (LIP)
busque evitar desequilíbrios entre aqueles que possuem amplo acesso à Internet e
aqueles não possuem, regulamentando que os órgãos do Poder Judiciário devem
manter equipamentos de digitalização e acesso a computadores à disposição
dos interessados, outra desvantagem recai sobre a disparidade entre aqueles
que possuem certificação digital e aqueles que dependem dos meios fornecidos
pelos Tribunais para protocolar petições, visto que estes ficam dependentes do
expediente fixado para o encerramento do expediente no Tribunal.
Portanto, verifica-se que a informatização do processo é necessária e
que as desvantagem podem ser tratadas para que o processo eletrônico venha a
colaborar para ampliação do acesso à justiça.
CONCLUSÃO
O presente trabalho apresentou o novo panorama jurídico oferecido pelo
avanço da tecnologia da informação. Com foco na informatização do processo
judicial com a edição da Lei 11.419/2006 que veio para regular a virtualização
do processo judicial brasileiro.
Conforme verificado, o processo eletrônico no Brasil é resultado de
uma longa jornada e de uma série de avanços. Tendo seu início no ordenamento
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jurídico pátrio em 1999, com a Lei do Fax, sendo que desde então cada vez
mais busca-se ampliar o uso da tecnologia no cotidiano forense. Ocorre que,
os usuários do processo eletrônico, em virtude de sua recente implementação,
ainda estão se familiarizando com os procedimentos digitais.
A resistência ao uso de novas tecnologias tem motivação no temor de que
as informações processuais poderiam ser fraudadas, alteradas ou manipuladas
por usuários não cadastrados no sistema. Entretanto, é verificado que, através do
uso adequado e imprescindível do certificado digital e da assinatura eletrônica,
a autenticidade e a integridade dos documentos digitais são garantidas.
Contudo, é à luz do acesso à justiça e da celeridade processual que
o processo eletrônico se torna ainda mais importante. Visto que, quanto
mais pessoas tiverem acesso, podendo ajuizar, acompanhar e informar-se
acerca dos seus direitos e suas respectivas causas litigiosas, mais célere
e eficaz será nosso sistema judicial, garantindo o exercício da cidadania e
fortalecendo a democracia.
Para cumprir tal papel, é indispensável que o crescimento digital não
se dê apenas no âmbito do Poder Judiciário, mas sim, em todas as áreas da
sociedade. Portanto, não basta simplesmente incluir a coletividade no mundo
virtual, devendo-se também instruí-la, para que a sociedade possa buscar seus
direitos e ter conhecimento de seus deveres.
O processo eletrônico irá proporcionar à sociedade brasileira uma
ampliação do acesso à justiça, considerando-se que sua tramitação ocorre
através da Internet. Motivando a criação estatal de políticas públicas de inclusão
social e de combate à miséria, garantindo a assistência jurídica à população.
A tecnologia é o futuro e está diante de todos os operadores do direito
já que processo eletrônico vem sendo implantando gradativamente em todas
as comarcas e órgãos jurisdicionais. Vale destacar que algumas modificações
e pequenas mudanças ainda devem ser realizadas para facilitar o uso do
procedimento digital.
O Poder Judiciário encontra-se tomado de litígios que podem ser
resolvidos através da mediação e arbitragem, porém, com o auxílio dos
mecanismos decorrentes da tecnologia, estes processos podem ser julgados
rapidamente, colaborando com o desafogamento do judiciário.
A inovação advinda do processo eletrônico é fundamentada em princípios
basilares do direito, como: publicidade, celeridade, acesso à justiça e efetividade.
Verificou-se que o processo eletrônico não está sendo implantado com
displicência, pelo contrário, possui metas e objetivos claros. Por isso pode-se
afirmar que é um procedimento seguro, eficiente e que garante veracidade de
seus atos. Ademais, o e-processo traz comodidade e conforto para seus usuários,
haja vista a possibilidade de peticionar em horários diferenciados.
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Apesar das críticas, é indiscutível que a Lei de Informatização do
Processo Judicial trouxe muitos benefícios de ordem processual, econômica e
ambiental, visto que a adoção do processo eletrônico, a longo prazo, significará
a redução dos gastos realizados na compra de papel, impressão e etiqueta dos
processos, bem como a redução do desmatamento florestal para a obtenção
desses materiais.
As pequenas desvantagens do processo eletrônico acabam não
representando um impedimento de acesso a justiça. Vez que, pode apresentar
breves momentos de instabilidade.
Conclui-se que a informatização do judiciário é importante e que o
processo eletrônico será uma realidade permanente, que deve ser implantada de
maneira gradativa para uma melhor adequação e assimilação por parte dos seus
usuários, sendo capaz de reduzir o tempo gasto com o andamento processual e
substituir o processo físico pelo digital.
O processo eletrônico não solucionará todas as mazelas encontradas
no sistema judicial brasileiro, mas o tornará mais célere e eficaz, efetivando o
direito ao acesso à justiça. Não é apenas um mero investimento tecnológico,
mas um meio de utilizar a tecnologia em favor de um bem essencial, o bem
comum.
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WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. Participação e
processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

232

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

PREVIDÊNCIA SOCIAL NA SISTEMÁTICA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
SOCIAL SECURITY AND THE DOCTRINE OF FUNDAMENTAL RIGHTS
Marina Pedigoni Mauro
Mestranda em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP. Área de
concentração: Sistemas Normativos e Fundamentos da Cidadania; linha de
pesquisa: A Cidadania Participativa nas Políticas Públicas; com ênfase em
Direito Previdenciário. Possui graduação em Direito pela mesma
universidade (2011). É advogada atuante nas áreas de Direito
Empresarial, do Trabalho e Previdenciário.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo proceder à análise da
previdência social, como política do Estado de proteção de direitos básicos
a partir de prestações específicas descritas por lei. A Constituição Federal de
1988, por sua vez, estabelece os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
A partir da alteração do paradigma positivista do sistema jurídico, os princípios
foram reconhecidos como fonte normativa apta enunciar diversas espécies
de direitos e proporcionar sua aplicabilidade de maneira efetiva. Quantidade
considerável destes direitos constitucionais pode ser provida apenas mediante
um padrão mínimo de renda, o que corresponde ao requisito essencial dos
benefícios da previdência social. Neste sentido, pretende-se relacionar os
principais elementos da previdência social e da sistemática dos direitos
fundamentais, de forma a denotar a compatibilidade de tais espécies de direitos
no sistema brasileiro.
Palavras-Chave: Previdência Social, direitos fundamentais, ações positivas
do Estado.
Abstract: This paper aims to examine social security, as state policy of basic
rights protection from specific benefits described by law. The Brazilian Federal
Constitution of 1988, establishes the rights and guarantees of citizens. Because
of the change of the positivist paradigm in the legal system, the principles
were recognized as suitable normative source to assert different kinds of
rights and provide their applicability effectively. Considerable amount of these
constitutional rights may be provided only on a minimum income standard,
which is the essential requirement of social security benefits. In this sense, it is
intended to relate the main elements of social security and the systematic of the
fundamental rights in order to denote the compatibility of such kind of rights in
the Brazilian system.
233

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Keywords: social security, fundamental rights, affirmative actions.
INTRODUÇÃO
A efetividade dos direitos fundamentais é uma questão que envolve
várias esferas da ciência jurídica. A análise da experiência prática mostrou que a
mera enunciação de leis e positivação de normas trouxe avanços na proteção de
direitos e na garantia da segurança jurídica, mas não foi suficiente para realizar
tais tarefas de forma universal e equânime.
Com o advento do Estado Social, foi assumido o compromisso de
ir além da proteção de direitos civis e políticos. Tornaram-se necessárias,
dessa forma, prestações positivas do Estado para garantir a concretização dos
direitos enunciados, de natureza social. Neste ponto, tal temática relaciona-se
com a previdência social, a qual tem como objetivo primordial a garantia de
rendimentos de seus segurados em situações de impossibilidade para o trabalho,
tais como a velhice, a doença, a maternidade e o desemprego.
A partir do caráter social da Constituição Brasileira de 1988, reputamse necessárias as prestações positivas do Estado, diante da amplitude do
atual rol de direitos reconhecidos. No último século, ocorreu uma alteração
de paradigma, estabelecendo que é preciso criar condições para a efetividade
concreta dos direitos positivados, os quais não podem ficar estanques em sua
mera inserção no sistema jurídico.
A previdência social, por sua vez, além de ser responsável por garantir
um padrão mínimo de renda a seus beneficiários, proporciona outros serviços
como transferência de rendimento, cuidados de saúde, licenças remuneradas,
reabilitação social, dentre outros. É importante salientar que esta proteção social
é concedida àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, como os
idosos, as gestantes, os incapazes e acidentados, ou aqueles que acabaram de
perder quem lhes garantia o sustento familiar.
Porém, além do citado critério de situação de vulnerabilidade, a
previdência social possui características de seguro, admitindo apenas beneficiários
determinados. Por força das determinações legais que a regulam, a previdência
tem como segurados todos aqueles que exercem atividade laborativa remunerada,
ou contribuam para o sistema na condição de segurados facultativos.
Apesar do caráter social da Constituição Federal de 1988, os primeiros
governos após sua promulgação tiveram nítido caráter neoliberal, o que
obstacularizou a implantação dos pilares econômicos da previdência social. A
recessão econômica e a redução dos postos de trabalho refletiram na arrecadação
previdenciária, diminuindo o volume de arrecadação. Por outro lado, o número
de aposentados apresentou um aumento diante do envelhecimento da população,
gerando uma situação de crise no sistema (BATICH, 2004, p. 37).
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Porém, não obstante tais problemas, pretende-se demonstrar que a
previdência social possui caráter intrínseco na busca da efetivação de outras
espécies de direitos, o que justifica os argumentos contrários à redução de seu papel.
O objeto do presente artigo possui crescente importância na sociedade
atual, pois a população está passando por um processo de envelhecimento nunca
antes vivenciado, documentado no fenômeno de inversão da pirâmide etária
brasileira. Isto torna necessário que se voltem energias para planejar e criar um
arcabouço de leis, políticas e serviços suficientes para garantir as condições de
vida digna destas pessoas, as quais laboraram e contribuíram com a previdência
durante toda a vida, fazendo jus, neste momento, a uma contraprestação do Estado.
Os contextos econômico e tecnológico da atualidade também apresentam
grandes mudanças quando comparados à estrutura encontrada à época de
criação dos sistemas previdenciários. Porém, a atual situação de crise financeira
do sistema protetivo não pode ser utilizada como argumento de justificação da
redução do patamar de direitos assegurados constitucionalmente, diante de seu
aspecto fundamental.
Da mesma forma, o presente trabalho não possui a pretensão de esgotar
o tema, ou de discorrer profundamente acerca da integralidade dos benefícios
previdenciários em espécie; e sim realizar uma análise comparativa entre o
padrão de proteção social da previdência, em principal pelo exame de seus
princípios informadores, e as prerrogativas asseguradas constitucionalmente.
O objeto ora abordado apresenta nítida relevância, pois a previdência é política
pública estatal de caráter contributivo, que torna possível a manutenção da renda
dos trabalhadores e de seus dependentes em situações de insegurança social.
1. SISTEMÁTICA JURÍDICA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA HUMANA
A realidade social da atualidade apresenta como uma de suas principais
características a sua constante transformação como reflexo da complexidade
das relações sociais, do desenvolvimento econômico e tecnológico. Este
contexto refletiu-se também na ciência jurídica, com a alteração do paradigma
meramente positivista do direito no decorrer do século XX. Aos poucos, as leis
deixaram de ter papel absoluto na definição dos direitos, ao passo que passou-se
a reconhecer o papel normativo e imperativo dos princípios.
Neste aspecto, os princípios, como espécie normativa autônoma, reúnem
os valores fundamentais normativos de um determinado ordenamento jurídico.
Possuem uma maior capacidade de aplicação diante de sua generalidade,
abstração e conteúdo axiológico. Assim, seu raio de aplicação é mais amplo se
comparado ao das leis, permitindo a concretização dos direitos fundamentais de
uma forma mais efetiva.
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Ronald Dworkin, em conformidade com o acima exposto, ensina:
“Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá
promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada
desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra
dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2002, p. 36).
A vantagem na utilização dos princípios como norma em face das leis
reside na possibilidade da aplicação de princípios cujo conteúdo apresente
antinomia. No caso das leis, em caso de conflito deverão ser utilizados critérios
de especialidade, antiguidade e hierarquia, para que se encontre a norma
aplicável ao caso. Os princípios, por trazerem em seu bojo valores fundamentais
de determinando sistema jurídico, não podem ser simplesmente derrogados.
Desse modo, o critério do sopesamento deve ser adotado, de modo a equilibrar
a normatividade de cada um dos valores-regra em choque.
A dignidade da pessoa humana, como valor juridicamente protegido pelo
Estado, atingiu seu mais amplo patamar durante o século XX. Entretanto, não
obstante a presença de notáveis resultados concretos, ainda não se pode afirmar
que o reconhecimento dos direitos humanos e fundamentais seria suficiente para
proporcionar equitativamente melhores condições de vida a todos.
A Constituição Federal de 1988 instituiu o Estado Social e Democrático
de Direito, pelo qual diversos direitos de natureza social são assegurados
pelo Estado, notadamente por intermédio da atuação do Poder Executivo. A
Constituição Federal, em seu art. 1º, III e 5º, caput, determina como fundamentos
essenciais da ordem jurídica nacional a dignidade da pessoa humana e a
igualdade. A partir da interpretação do princípio da igualdade, tem-se que as
leis e programas criados pelos governos devem ter como objetivo basilar a
promoção de iguais condições de vida e oportunidades, de modo a concretizar
a todos o valor dignidade da pessoa humana.
O caráter principiológico dos objetivos constitucionais do Estado
brasileiro denota a adoção da disciplina dos direitos fundamentais, que, na
experiência pátria, estão protegidos pelas cláusulas pétreas (LEAL, 2000, p.
165-166). Rogério Gesta Leal (2000, 167), reitera que os princípios “expressam
uma natureza política, ideológica e social, normativamente predominante, cuja
eficácia no plano da práxis jurídica deve se impor de forma altaneira e efetiva”.
Assim, estes objetivos jurídicos fixados pelo Estado necessitam ser
efetivados; e isto é realizado por intermédio dos direitos a prestações. No
entender de Robert Alexy (2008, p. 442), todo direito a uma atuação positiva
do Estado corresponde a uma prestação determinada. Segue o citado autor
explicitando que estas ações partem da iniciativa do Estado pois, do contrário, os
titulares ficariam privados de tais direitos, pois foram assegurados por lei diante
da ausência de meios mercadológicos, financeiros e de oferta suficientes. Caso
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tais prestações não fossem objeto de normas jurídicas, os particulares estariam
privados de tais prerrogativas, por não reunirem as condições suficientes para
provê-las de forma independente.
Tais prestações apresentam-se deveras necessárias na realidade fática
da sociedade brasileira. É notório que a desigualdade social e a má distribuição
de renda são os principais causadores da pobreza e da exclusão social pátria
(FERREIRA, 2007, p. 202). Do mesmo modo, conforme dados fornecidos pela
OIT (2010, p. 86), a maioria dos trabalhadores do mundo é informal e estão
expostos a salários baixos e condições precárias, conjuntura que também está
presente no Brasil.
Porém, não basta apenas o Estado e a sociedade brasileira reconhecerem
que é preciso combater a situação de pobreza em que se encontra considerável
parcela da população. No entender de Lauro César Mazetto Ferreira (2007, p.
208), é preciso, primeiramente, consolidar a afirmação dos direitos econômicos
e sociais como direitos humanos e criar uma agenda coordenada de políticas
sociais, inclusive no âmbito da seguridade social, em que se insere a previdência.
Assim, é preciso compreender o que consiste a previdência social
e quais requisitos da proteção social são por ela abrangidos, para que sejam
reunidos argumentos razoáveis para justificar sua inclusão no rol de instrumentos
efetivadores dos direitos fundamentais.
2. PREVIDÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conforme consta do Relatório da OIT sobre os Deterimantes Sociais
da Saúde (2010, p. 91), “os sistemas de segurança social são vitais; também
é vital um rendimento mínimo que seja suficiente para uma vida saudável e a
protecção laboral”. Este documento segue trazendo que as políticas de proteção
social causam enormes impactos no bem-estar na exclusão social, de forma
mais eficiente que o crescimento econômico sem uma contrapartida positiva
do Estado.
O arcabouço da proteção social pátria é estruturado na seguridade social.
Esta é dividida em três esferas: a assistência social, destinada a oferecer bens e
serviços independente de pagamento prévio de contribuições, voltada àqueles
que não possuam renda suficiente para sua sobrevivência, e que não sejam
segurados da previdência social; a saúde, consistente na prestação de serviços
curativos e preventivos, caráter universal e gratuito; e a previdência social, que
possui público definido, necessidade de recolhimento prévio de contribuições
e prestações determinadas, consistentes em aposentadorias, licenças e auxílios.
Não obstante sua natureza mais restrita, a previdência social pode ser
compreendida como um sistema de preservação de direitos básicos, dentre
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eles a dignidade da pessoa humana. Tem como papel principal o amparo às
pessoas atingidas pela redução da capacidade de manutenção de renda e,
consequentemente, de suas condições econômicas, por meio de prestações
como aposentadorias, auxílios e licenças.
Historicamente, o contexto de estruturação da previdência social
caminha paralelamente ao da seguridade social, a qual possui caráter mais amplo,
conforme já explicitado. Assim, seu surgimento relacionou-se à necessidade de
ação diante da indigência e da exclusão social. Tal enfrentamento foi realizado
progressivamente por diversos atores sociais, como as famílias, as comunidades,
as igrejas e, finalmente, o Estado.
Dessa forma, a participação dos trabalhadores nas lutas sociais de
busca de direitos e prestações positivas do Estado teve como um de seus frutos
a Previdência Social. Mesmo em países que adotem políticas liberais, esta
espécie de proteção social está presente, o que demonstra seu caráter de direito
fundamental.
Com o desenvolvimento do conceito de segurança social, o padrão
de proteção foi incrementado partindo-se inicialmente da garantia de mera
sobrevivência das pessoas, até chegar no patamar correspondente à garantia de
um padrão de vida condigno com o preceito da dignidade da pessoa humana. Do
mesmo modo, a previdência social proporciona a redistribuição de valores entre
gerações ativas e inativas e entre regiões do território nacional; além de criar a
noção para empregadores e empregados da importância de uma poupança para
eventos de insegurança financeira futuros.
Os sistemas de previdência social variam de acordo com a organização
política, econômica e social de determinado país, mas, de forma constante, possuem
o escopo de garantir renda aos trabalhadores afastados do mercado de trabalho
por motivos alheios à sua vontade (BATICH, 2004, p. 33). Os riscos sociais mais
comuns a serem protegidos são a doença, o desemprego, a maternidade, a invalidez
e a idade avançada, nos termos da Convenção nº 102 da OIT.
Pode-se conceituar a previdência social como um sistema de prestações
estatais securitárias que têm como objetivo principal a manutenção da renda para
aqueles que estejam incapacitados para o trabalho. Os benefícios fornecidos
são custeados por contribuições do Estado, dos trabalhadores segurados e das
empresas. Todas as pessoas que exerçam atividades remuneradas devem estar
inscritas no sistema, e, juntamente com os segurados facultativos,terão direito
às prestações futuras, diante do caráter compulsório e contributivo do sistema. O
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), de natureza pública, é organizado
administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Em âmbito legislativo interno, a previdência social tem como principais
normas as Leis nº 8.212/1991 e 8.213/1991, respectivamente, Plano de Custeio
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e Plano de Benefícios; e o Decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência
Social. Em âmbito externo, as normas mínimas de seguridade social - aí incluída
a previdência - são objeto, dentre outras, da Convenção nº 102 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a qual fora ratificada pelo Brasil em 2009.
2.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS À PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Constituição Federal de 1988 concretizou a instituição de um
paradigma próprio voltado à proteção social brasileira. As ordens jurídicas
anteriores, não possuíam políticas coesas e interdependentes para fundamentar
um sistema de seguridade e de previdência social de acordo com o princípio da
dignidade da pessoa humana.
A previdência social, como parte da ordem social brasileira, tem suas
prescrições gerais inscritas neste título da Carta Maior; em particular, no capítulo
II, a seguridade social, esfera maior em que se enquadra a previdência, tem seus
objetivos gerais traçados nos incisos do parágrafo único do art. 194, a saber:
Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos
termos da lei, organizar a seguridade social, com base
nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios e serviços;
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - equidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento;
VII - caráter democrático e descentralizado da
administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.
No inciso I, a universalidade da cobertura e de atendimento, possui
relação com a garantia de proteção estatal aos mais diversos riscos sociais,
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esclarecendo que todas as pessoas são titulares do direito à proteção social.
Contudo, existe a consciência de que o padrão de proteção atual ainda não
é universal e absoluto, o que enseja a ampliação de seu acesso de forma
progressiva, respeitando-se os limites orçamentários do sistema.
O segundo inciso cuida da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Este princípio
decorre da supracitada universalidade, e fora incluído no texto constitucional
como reflexo da preocupação da constituinte em deixar evidente a proteção
da igualdade entre as diversas espécies de trabalhadores. Tal anseio se
justifica pela distinção havida nos sistemas constitucionais anteriores entre
os cidadãos que laboravam no campo e na cidade, sendo que estes possuíam
prestações securitárias mais benéficas.
O inciso III trata d seletividade e da distributividade na prestação dos
benefícios e serviços, reconhecendo a impossibilidade estrutural e financeira
para o poder público garantir universalmente a integridade das prestações
sociais. Dessa forma, na sequência da afirmação de que a proteção social possui
caráter universal objetivo, ressalva o constituinte que limitações financeiras e
administrativas restringirão a efetividade das prestações, cujo acesso deverá ser
ampliado progressivamente.
A seletividade corresponde à escolha do sistema acerca de quais
prestações serão oferecidas. A distributividade, em seu turno, consiste na
tentativa de assegurar a proporcionalidade entre necessidade dos beneficiários e
acesso a prestações e serviços, guardando relação com o princípio da busca da
redução das desigualdades sociais e regionais.
A irredutibilidade do valor dos benefícios está prescrita no inciso IV,
reforçando o seu caráter pecuniário e alimentar, de modo a evitar a redução do
poder de compra dos benefícios, que pode ser causada pela inflação monetária.O
inciso seguinte trata da equidade na forma de participação no custeio,
determinando que as contribuições devem ser proporcionais à capacidade
contributiva das mais diferentes classes sociais e espécies de empresas.
O inciso VI do art. 194 estabelece a diversidade da base de financiamento,
a qual apresenta relação com o supracitado princípio da equidade na participação
do custeio, de modo a evidenciar a preocupação do constituinte acerca da
viabilidade e da manutenção do sistema de proteção social. Assim, as fontes de
contribuição devem ser obrigatórias e diversas, para não apenas caracterizarem
uma única hipótese de incidência.
Ao final, o inciso VII garante o caráter democrático e descentralizado
da administração como objetivo da ordem social brasileira, impondo a gestão
quatripartite do sistema, estabelecendo que trabalhadores, empregadores,
aposentados e governo participem colaborem de modo a efetuar proposições e
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facilitar a resolução de divergências diante de características específicas locais
na tomada de decisões, considerando as peculiaridades regionais.
Em seu turno, é preciso salientar que há outros princípios relacionados
à temática do presente estudo, dispersos no corpo constitucional.No presente
trabalho, não se pretende discorrer acerca da totalidade dos princípios
aplicáveis à previdência social; contudo, cumpre discorrer acerca dos
valores-norma que se seguem.
O princípio da solidariedade, constante do art. 3º, I, da Constituição
Federal, permite depreender que os cidadãos, como um todo, devem contribuir
por uma sociedade mais justa e igualitária, de forma a garantir um mínimo
de prestações e direitos dignos, universais e equânimes. Nossa ordem social
estabelece que o trabalho é meio de obtenção de sustento digno, e que todos os
trabalhadores possuem a obrigação legal de contribuir com a previdência social,
por serem passíveis de necessitar dela um dia.
A solidariedade é dividida em três esferas: geral, entre regiões e entre
gerações. A primeira traz a noção de que o segurado do sistema de proteção
é parte ativa da sociedade, possuindo o dever de colaborar com os custos de
manutenção do sistema de proteção social, em conformidade com critérios
morais e de justiça social.Como consequência, a solidariedade entre regiões
proporciona a redistribuição de valores entre regiões mais desenvolvidas e
locais menos estáveis quando aos padrões econômicos.
A terceira, a solidariedade entre gerações,é relativa ao âmbito financeiro
da previdência social, cujos valores das prestações advêm da capitalização
atuarial dos contribuintes da ativa, conforme ensinamentos de Lauro Cesar
Mazetto Ferreira (2007, p. 154):
Esta forma de regime financeiro corresponde ao
próprio conceito de seguridade social, pois toda
geração ativa, além de manter e aumentar o próprio
vigor físico e moral, deve assumir a tarefa de
proporcionar proteção à geração que cresce, assim
como ajudar a cobrir as necessidades das gerações já
afastadas da vida produtiva (...).
O princípio da obrigatoriedade traz que é dever do Estado garantir o
acesso universal e igualitário à proteção social, suprindo eventual ausência de
noção de responsabilidade quanto aos riscos e necessidades futuros das pessoas.
Inclusive, é preciso ressaltar que apenas haverá solidariedade social onde
houver obrigatoriedade, pois assim todos serão contribuintes e beneficiários,
com iguais obrigações e direitos.
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A globalidade como princípio determina que os mais diversos riscos
sociais deverão corresponder a prestações estatais para dos danos causados
pela alteração de renda. Desse modo, o princípio da universalidade não se
confunde com o princípio da globalidade. Aquele garante a inclusão de todos
os trabalhadores e de seus dependentes no sistema, enquanto que este se refere
à natureza dos benefícios oferecidos.
Conclui-se, portanto, ser possível destacar pontos comuns entre a
universalidade, aglobalidade e a igualdade. Este último princípio é verdadeiro
valor fundamental para a efetivação da dignidade da pessoa humana do exercício
da democracia.
Ainda no que tange ao princípio da igualdade e sua aplicabilidade ao sistema
de proteção social, sua existência pode ser notada na necessidade de as prestações
dos serviços obedecerem a um padrão independente e uniforme, de modo a não
gerar diferenciações quanto à categoria profissional dos segurados ou ao número de
contribuições recolhidas na ocasião em que são concedidos os benefícios.
Dessa forma, o objetivo principal a ser alcançado corresponde à
manutenção de um patamar mínimo de renda de modo a evitar a mitigação
de outras espécies de direitos, a partir da fixação de valores das prestações em
caráter nacional. Esta característica já é aplicada no plano material, pois os
benefícios previdenciários têm seu valor compreendido entre um piso, o saláriomínimo em vigor, e um teto determinado por lei própria, atualizada anualmente.
Por fim, o princípio da unidade institui a necessidade de centralização
do órgão administrativo gerenciador da seguridade social, em que se englobam a
assistência, a saúde e a previdência. Tal disposição busca alcançar a efetividade
de princípios como globalidade, universalidade e solidariedade entre gerações,
reduzindo dos custos operacionais, simplificando e uniformizando práticas
burocráticas e os cálculos das prestações, bem como diminuindo aprobabilidade
de ocorrerem situações de desigualdade em casos semelhantes.A Previdência
Social encontra-se centralizada administrativamente na autarquia federal do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Em síntese, o atual paradigma principiológico da ciência jurídica em
matéria de direito previdenciário permite a concretização e a efetividade de
outras espécies de direitos fundamentais, ao garantir a interligação das redes
protetivas e sua adaptação aos mais diversos grupos e estruturas da sociedade.
3. PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS
Conforme exposto em tópico próprio, a previdência social constitui
mecanismo essencial de proteção dos direitos fundamentais, ao amparar pessoas
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que passam por situações de diminuição de renda e de capacidade econômica,
diante da impossibilidade para o trabalho. Dessa forma, a estabilidade do padrão
de finança das famílias evita situações de penúria e de pobreza, garantindo a
manutenção de outras espécies de direitos.
Robert Alexy (2008, p. 432), teoriza acerca da existência de direitos como
a previdência social, os quais demandam prestações fornecidas pelo Estado:
Se se adota um conceito amplo de prestação, todos
os direitos a uma ação estatal positiva podem ser
classificados como direitos a prestações estatais em
um sentido mais amplo; de forma abreviada: como
direitos a prestações em sentido amplo. Saber se e
em que medida se deve atribuir aos dispositivos de
direitos fundamentais normas que garantam direitos
a prestações em sentido amplo é uma das questões
mais polêmicas da atual dogmática dos direitos
fundamentais.
Interessante notar que, não obstantes as ressalvas do citado autor, a
Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo dispositivos em que há descrição
de verdadeiros direitos a prestações de natureza previdenciária84.
Para que haja efetiva concretização dos direitos fundamentais, o Estado
não pode quedar-se inerte preocupando-se apenas com a atividade legiferante.
É necessário que sejam promovidos programas e ações assecuratórias de
direitos sociais. A previdência social, neste ponto, possui características de
política pública, no que tange à sua função de proteção social, manutenção
e distribuição de renda, cujos resultados podem ser percebidos em longo
prazo, conforme os contribuintes ou seus dependentes passam a necessitar
das prestações, tornando-se beneficiários.
A Constituição Federal de 1988 prescreve benefícios previdenciários nos seguintes dispositivos:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo
e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e
atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados
de baixa renda; V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro
e dependentes, observado o disposto no § 2º. [...] § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral
de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: I - trinta e cinco anos
de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - sessenta e cinco anos
de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.
84
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Destarte, é preciso ressaltar que a previdência, como parte da seguridade
social, deve ter seu funcionamento garantido pelo Estado diante de seu caráter
constitucional relevante para a manutenção de direitos fundamentais85.
Atualmente, a ciência jurídica tem dado especial importância aos
direitos fundamentais e ao caráter normativo dos princípios, de modo a
dificultar a mitigação de valores que se encontram em oposição. Neste ponto, o
princípio da dignidade da pessoa humana é parâmetro principal de interpretação
normativa do sistema. Diante do princípio da proibição do retrocesso, não se
pode admitir qualquer tentativa de redução do sistema protetivo previdenciário,
em principal sob o argumento de que o sistema atualmente seria deficitário e
que não possuiria viabilidade atuarial.
Por sua vez, a previdência social é uma política estatal de manutenção
de um mínimo de direitos e renda, essencial diante da compreensão de que o
trabalho é a principal forma de obtenção da sobrevivência digna e da organização
econômica da sociedade. Assim, aqueles que estejam excluídos socialmente
devido a condições físicas ou mercadológicas para laborar não possuem, em
consequência, garantia de realização dos direitos humanos em concreto e em
sua completude.
Para combater estes problemas e tornar possível a efetividade dos
direitos sociais, no que tange ao enorme número de pessoas que laboram na
informalidade do mercado de trabalho, a OIT (2010, p. 87) recomenda que “a
inclusão de empresas informais nos sistemas fiscais conferiria aos governos
receitas que poderiam ser entregues para o bem público”, além de proporcionar
o acesso dos indivíduos ao sistema de proteção social. A citada inclusão fiscal
deverá conter faixas tributárias compatíveis com a capacidade econômica das
empresas, para não inviabilizar a exploração das atividades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema pátrio de proteção social possui um arcabouço normativo
amplo e complexo; porém, no plano material, é notório que grande parte da
população está excluída do sistema de previdência social, seja pelo desemprego,
pela informalidade, ou pelo descumprimento de normas trabalhistas. No que
tange a direitos sociais, límpido está que a mera criação do direito positivo
Neste sentido: “É preciso, entretanto, lembrar a história deste sistema de proteção social do
trabalhador. Foi determinação do Estado que o gerenciamento do seguro social passou para suas
mãos, pois era extremamente vantajoso, para ele, poder dispor dos enormes recursos financeiros
que apresentava. Assim, como a previdência passou a fazer parte do orçamento do Estado, no
momento em que esta apresenta déficit, seja quem for o governante, ele é obrigado a lhe passar
recursos para cobri-lo” (BATICH, 2004, p. 38).
85
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não é suficiente para tornar efetivos os direitos fundamentais, o que enseja e
demanda a ação em concreto do Estado por intermédio de políticas públicas.
A cobertura da proteção social previdenciária, em dados mundiais
(OIT, 2011), ainda é muito baixa. Apenas 25% das pessoas estão incluídas
em sistemas de seguridade social, neles se incluindo a previdência, situação
agravada por questões como a transição demográfica e o desemprego estrutural,
causado pelos avanços da tecnologia sobre a utilização de mão de obra humana.
A proteção social previdenciária pressupõe condições de trabalho
dignas e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores pelos empregadores.
Como o sistema previdenciário é contributivo, apenas os trabalhadores
que estiverem formalmente inseridos no sistema terão, no futuro, direito
às prestações securitárias. Do mesmo modo, desempregados que exercem
atividades temporárias, empregados informais e precários estão mais sujeitos
a riscos de acidentes laborais e meio ambiente insalubre, pelo descumprimento
de normas de segurança do trabalho.
A sistemática de direitos fundamentais possui como ponto principal a
proteção da pessoa humana. Como prestações em sentido estrito, os benefícios
previdenciários devem ser acessíveis às mais diversas camadas populacionais,
de forma condizente com o conteúdo valorativo do princípio da igualdade.
Diante do caráter principiológico do sistema jurídico constitucional
brasileiro, fica evidente que a existência de direitos que não sejam minimamente
cumpridos e garantidos aos cidadãos acabam por comprometer a efetividade
de outros direitos. A ausência de um mínimo de segurança social e de renda
certamente compromete o direito à alimentação, à saúde, à habitação, ao emprego
digno, dentre muitos outros. Portanto, o desrespeito ao caráter indivisível e
interdependente dos direitos fundamentais fere de morte a completa proteção
da dignidade da pessoa humana.
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Resumo: Os atos institucionais foram instrumentos importantes para a
efetivação do Regime Militar no Brasil durante o período de 1964 e 1985.
Nesse sentido, a proposta deste artigo é entender de que forma se deu e quais
foram os métodos jurídicos utilizados para restringir direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos. Para isso, serão utilizadas como base as conclusões
de um artigo prévio cujo objeto foi a comparação das Constituições de 1946,
1967, 1969 e 1988, a fim de saber se elas fundamentaram ou incorporaram o
espírito autoritário no seu texto, facilitando possíveis controles e intervenções
nas liberdades e direitos fundamentais. Neste artigo, serão também feitas
comparações entre os Atos Institucionais e as Constituições no intuito de
entender qual a relação existente com os Atos Institucionais e os direitos
fundamentais dispostos nas Constituições de 1946, 1967 e 1969. A conclusão
encontrada foi a de que as modificações dos Atos Institucionais focaram nas
punições e possibilidades de contenção e controle de atos de revolta e oposição
ao Regime Militar, aumentando as repressões, especialmente nos termos
introduzidos pelas Constituições de 1967 e 1969.
Palavras-Chave: Regime Militar, Constituição, Direitos Fundamentais.
Abstract: Institucional Acts were important for military regime effectuation
in Brazil during the period of 1964 to 1985. In this sense, this article proposal
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is to inderstand how occurred and what were the legal methods used for restrai
right and garantes of citizens. For this, it will be used the bases for this work
the conclusions of a previous artcile whose object was a comparison of the
1946, 1967, 1969 and 1988 Constitutions, in order to know if they justified
or incorpored the authoritarian spirit in text. facilitating possible controls and
interventions on the freedoms and basic rights. In this article, there will be
also made comparaisons between the Institutional Acts and the Constitutions
in order to know what the existing relation between the Institutional Acts
and the fundamental rights of the 1946, 1967 and 1969 Constitutions. The
conclusion found was that modifications introduced by the Institutional Acts
focused on punishment and possibilities of containment and control of revolt
and oposing acts to the Military Regime, increasing repressions, especially in
terms introduced by the 1967 and 1969 Constitutions.
Keywords: Military Regime, Constitution, Fundamental Rights.
INTRODUÇÃO
A instituição do Golpe Militar em 1964 em 01 de abril de 1964 veio seguida
de um instrumento jurídico de positivação chamado Ato Institucional (AI)86.
Este artigo é produto da pesquisa “A estrutura de atuação do Poder
Judiciário no Estado do Rio de Janeiro durante o governo militar e as
recomendações para políticas públicas de não repetição neste âmbito”, sob
coordenação da Professora Dra. Daniela Silva Fontoura de Barcellos, a pedido
da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e com apoio institucional
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (FAPERJ)87. Além disso, tão importante quanto as críticas apresentadas
durante o trabalho, foram as observações e sugestões recebidas durante as
apresentações realizadas88 para debater os resultados da pesquisa, que permitiram
seu refinamento e aprimoramento.
Este é o segundo de um conjunto de três artigos que analisam
criticamente as fundamentações legais para as violações de garantias e direitos
Os Atos Institucionais são espécies de atos da ordem legislativa. O traço distintivo desse
modelo é a possibilidade de modificação constitucionalmente deferidas às pessoas estatais e aos
poderes governamentais, por ato mais ou menos discricionário do Poder Executivo ou de quem
simbolize, momentaneamente, o programa de reformas da Revolução vencedora.
87
Para acesso ao relatório final da Pesquisa, acessar: http://www.cev-rio.org.br/site/arq/IBMECA-estrutura-de-atuacao-do-Poder-Judiciario-no-Estado-do-RJ.pdf
88
Foram realizadas apresentações, seguidas de debate, nos seguintes locais: i) IV Congresso
Nacional da FEPODI (USP), em 01 de outubro de 2015; ii) 5º Seminário Interdisciplinar em
Sociologia e Direito do PPGSD (UFF), em 16 de outubro de 2015; iii) XVIII Congresso Brasiliense
de Direito Constitucional da Escola de Direito de Brasília (EDB), em 10 de novembro de 2015.
86
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fundamentais. Cada um deles analisará um nível hierárquico, quais sejam,
Constituições, Atos Institucionais e Leis Ordinárias. O primeiro artigo teve a
pretensão de analisar exclusivamente o rol de direitos e garantias fundamentais
presentes nas Constituições Brasileiras de 1946, 1967, 196989 e 1988. Neste
artigo a pretensão é comparar os Atos Institucionais e as Constituições vigentes
durante o Regime Militar no Brasil no intuito de entender qual a relação
existente com os Atos Institucionais e os direitos fundamentais dispostos nas
Constituições de 1946, 1967 e 1969.
Durante o período de Ditadura Militar vigente até 15 de março de 1985,
foram editados dezessete (17) atos, sendo o primeiro em 09 de abril de 1964 e o
último em 14 de outubro de 1969. Desses, doze (12) deles foram editados num
período de apenas onze (11) meses (AI-5 ao AI-17).
Pode-se dizer que o Ato Institucional em si não continha qualquer
intenção de se sobrepor formalmente à Constituição. Tanto é que no AI-1
assentou que a “revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder
Constituinte” e que ela “se legitima por si mesma, destitui o governo anterior e
tem a capacidade de constituir novo governo”. Frisa ainda que “para demonstrar
que não pretende radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a
Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na parte relativa a
ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar
o bolsão comunista”.
Logo, por mais que haja uma possibilidade material de sobreposição
à Constituição90 pelo Ato Institucional, entender-se-á que formalmente a
Há um intenso debate em torno da Emenda nº 1, outorgada em 17 de outubro de 1969.
Politicamente, o Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, já previa no seu art. 4º que
a eleição do Presidente e Vice-Presidente seria feita pelos membros do Congresso Nacional, de
forma indireta. Nesses termos, ao se sobrepor substancialmente a Constituição de 1967, tornouse uma nova Constituição, adaptando em si os vários atos institucionais e complementares.
Contudo, no meio jurídico, não se figura esse consenso de uma Constituição autônoma, tendo em
vista que não houve uma revogação formal da Carta de 1967 e a própria Emenda nº 1 afirma, no
seu art. 1º, que “A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte redação”.
Independente disso, para fins metodológicos e simplificação da análise, será considerada que a
Emenda nº 1 de 1969 é uma Constituição para fim de comparação com as Constituições de 1946,
1967 e 1988. Tal afirmação não significa uma associação a qualquer corrente de pensamento, mas
somente uma posição para fins organizacionais e estruturais da pesquisa.
90
Segundo Ayres Britto (1977), há duas ordens jurídicas que passaram a conviver a partir de
1967. Uma, baseada na Constituição de 1967, produto do Congresso Nacional como agende
do Poder Constituinte. Outra, calçada no Ato Institucional nº 5, gerada pelo Comando da
Revolução de 1964, também investido de função constituinte de 1º grau. Com o advento da
Emenda Constitucional nº 1 de 1969 a dualidade do ordenamento permaneceu. A técnica de
convivência legal foi praticamente a mesma, invertida a relação entre o diploma mantenedor e
o mantido. Em 1968, foi o Ato nº 5 que preservou a vigência do estatuto básico de 1967. Agora,
o Ato é que foi preservado pela Constituição, em termos de validade formal, através do art.
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Constituição de 1946 ainda estava em vigor em 1964, ainda mais com a
determinação expressa no art. 1º do AI-1, que dizia sobre a sua manutenção,
conforme demonstrado no parágrafo anterior. Essa posição também foi mantida
com a Constituição de 1967.
Nesse sentido, por mais que haja uma possibilidade de alteração
(revogação, suspensão e adição), por meio de um decreto, de disposições presentes
na Constituição que estiver vigente à época da edição do AI, é possível dizer que,
por outro lado, a preocupação formal de um respeito ao papel Constitucional foi
mantido. Questionar se essa Constituição era efetiva e seus direitos vislumbravam
uma estrutura democrática não é o foco deste trabalho.
A pretensão que aqui se expõem é somente entender qual a relação
existente com os Atos Institucionais e os direitos fundamentais dispostos nas
Constituições de 1946, 1967 e 196991.
Portanto, partindo do pressuposto que a Constituição de 1946
estava formalmente superior aos Atos Institucionais (mas materialmente
182 da Constituição de 1969. Contudo, o vínculo de hierarquia legal era de superposição, com
superioridade para o Ato Institucional. O AI-5 não teve a pretensão de emendar a Constituição
de 1967, seja para acrescentar, suprimir, ou simplesmente alterar o texto constitucional. O que
ele pretendeu, realmente, foi implantar um novo sistema normativo, ao lado do já existente. Não,
porém, para respeitar o ordenamento anterior, mas para sustenta-lo de forma ajustada à ordem
paralela então inaugurada. Ao dizer, expressamente, que a Constituição de 1967 ficava mantida,
o Ato Institucional nº 5 manifestou sua preeminência formal, sob cuja autoridade se processou
a outorga de manutenção. Obviamente, a Constituição assim preservada passou a retirar sua
validade da norma instaurada pelo documento preservador. Assim, a normatividade do Ato
Institucional foi erigida em paradigma das regras constitucionais, a nível de vigência. Vigentes
seriam, apenas, os dispositivos da Constituição que mantivessem com o AI-5 uma relação de
subordinação ou, no máximo, de compatibilidade. Logo, o sistema jurídico institucional elevouse a termo de referibilidade da vigência das regras insculpidas no lastro da Constituição de 1967.
Neste ponto, a Constituição de 1967 permaneceu como lei, mas deixou de ser maior. Transferida
a referibilidade da sua vigência para outro sistema positivo, perdeu ela a natureza de lei que se
funda em si mesma e que não encontra outras limitações e determinantes que não as contidas no
seu próprio bojo. Lex Maxima, a partir de então, já não continuaria a ser.
91
Há um intenso debate em torno da Emenda nº 1, outorgada em 17 de outubro de 1969.
Politicamente, o Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, já previa no seu art. 4º que
a eleição do Presidente e Vice-Presidente seria feita pelos membros do Congresso Nacional, de
forma indireta. Nesses termos, ao sobrepor substancialmente a Constituição de 1967, tornouse uma nova Constituição, adaptando em si os vários atos institucionais e complementares.
Contudo, no meio jurídico, não se figura esse consenso de uma Constituição autônoma, tendo em
vista que não houve uma revogação formal da Carta de 1967 e a própria Emenda nº 1 afirma, no
seu art. 1º, que “A Constituição de 24 de janeiro de 1967 passa a vigorar com a seguinte redação”.
Independente disso, para fins didáticos, será considerada que a Emenda nº1 de 1969 é uma
Constituição para fim de comparação com as demais Constituições de 1946, 1967 e 1988. Tal
afirmação não significa uma associação a qualquer corrente de pensamento, mas somente uma
posição para fins organizacionais e estruturais da pesquisa.
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inferior a eles), qual foi o papel dos Atos na restrição de direitos e garantias
fundamental presentes nas Constituições Brasileiras vigentes durante a
Ditadura Militar no Brasil?
Na tentativa de responder esta pergunta, o presente trabalho terá início
com uma breve síntese de um artigo anterior que analisou criticamente o rol de
direitos e garantias fundamentais presentes nas Constituições de 1946, 1967,
1969 e 1988, comparando-as e entendendo qual foi o papel de cada Constituição
durante o Regime Militar.
Posteriormente, a investigação se focará nos Atos Institucionais e as
alterações que eles propunham. Por fim, será feita uma correlação entre as
diretrizes constitucionais sobre direitos e garantias fundamentais presentes nas
Constituições de 1967 e 1969 e as alterações presentes nos Atos Institucionais,
de forma a compreender o efetivo papel desses Atos no exercício dos direitos
individuais e coletivos.
1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS PRESENTES NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE 1967 E 1969
Foi proposto um questionamento inicial: é possível dizer que as
Constituições de 1967 e 1969 permitiam que o regime autoritário imposto
pelo Golpe de 1964 no Brasil restringisse os direitos e garantias fundamentais
dos cidadãos?
Após a análise comparativa das quatro Constituições e dos seus
referentes capítulos sobre “Direitos e Garantias Fundamentais” chegam-se a
duas respostas: a primeira em defesa do Regime Militar e a segunda em defesa
das garantias individuais.
Num primeiro olhar, é possível entender que as Constituições de 1967 e
1969 não restringiram de forma relevante e considerável os direitos fundamentais,
permanecendo praticamente os mesmos das Constituições de 1946 e sendo
usados em grande parte pela Constituição de 1988. Por outro lado, também é
possível argumentar que alguns detalhes alterados pelas Constituições de 1967
e 1969 possibilitaram uma atuação discricionária por parte da Administração
e, consequentemente, pelo Regime Militar de forma a não garantir meios de
proteção contra as possíveis arbitrariedades perpetradas pelo Estado.
O primeiro olhar se baseia num exame sistêmico sobre as quatro
Constituições no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Numa possível
defesa do Regime Militar, pode-se dizer que as Constituições de 1967 e 1969
não restringiram direitos fundamentais dos indivíduos de forma a beneficiar ou
favorecer qualquer tipo de opressão contra os cidadãos e também não tiveram
papel fundamental para a concretização do Regime Militar.
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Nesta análise, quatro subdivisões foram realizadas: a primeira,
agrupando as semelhanças e igualdades envolvendo as quatro Constituições
analisadas. A segunda comparou aqueles direitos que foram acrescentados (ou
foram consideravelmente aumentados) pelas constituições de 1967 e 1969. A
terceira analisou os direitos diminuídos (ou completamente excluídos) pelas
Constituições de 1967 e 1969. Por fim, a quarta abordou aqueles direitos
complementados (ou acrescidos em grande parte) pela Constituição de 1988.
Na primeira, as Constituições de 1967 e 1969 tiveram pouca alteração
entre si e a maioria dos direitos já estava disposta na Constituição de 1946. Além
disso, grande número deles foi também repetido e aproveitado pela Constituição
de 1988. Há, inclusive, direitos que não existiam e que foram acrescentados (ou
consideravelmente aumentados) pelas Constituições de 1967e 1969.
Mais ainda, dentro do conjunto de direitos fundamentais, aquelas garantias
que podem ser assim denominadas como essenciais e basilares para a defesa e
exercício da dignidade da pessoa humana estavam sempre presentes. É o caso dos
princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, da irretroabilidade da
lei penal, do direito de crença religiosa, convicção filosófica e política, do direito
à inviolabilidade da casa, o direito de liberdade de associação para fins lícitos, o
direito a inviolabilidade de consciência, de crença e o livre exercício dos cultos
religiosos, o direito à liberdade de reunião, sem armas, mediante aviso prévio à
autoridade competente, o direito à prisão somente em flagrante por ordem escrita
da autoridade competente e a sua comunicação imediata ao juiz competente, o
direito de individualização da pena e, não menos importante, o direito de não
haver pena de morte, banimento, confisco ou de caráter perpétuo.
No tocante à segunda subdivisão, a Constituição de 1967 aumentou
consideravelmente (ou acrescentou) a proteção pormenorizada da igualdade
(por diversos motivos, inclusive por convicções políticas), a proteção ao sigilo
de correspondências e das comunicações telegráficas e telefônicas, do direito à
liberdade de manifestação do pensamento, convicções políticas ou filosóficas,
bem como o direito de resposta e também o direito a proteção à integridade
física e moral do preso.
Como se não bastasse, no caso de haver qualquer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
e, da mesma forma, no caso de haver uma ilegalidade ou abuso de poder
contra direito líquido e certo não amparado por habeas corpus era possível
impetrar habeas corpos e mandado de segurança, respectivamente. Ademais,
pretendendo anular atos lesivos contra o patrimônio de entidades públicas,
qualquer cidadão poderia propor ação popular.
Portanto, além dos diversos direitos presentes nas Constituições de
1967 e 1969 que estavam presentes nas de 1946 e 1988, elas também previam
os meios necessários para exercê-los e protegê-los em caso de violação.
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Contudo, dizer que as Constituições de 1967 e 1969 previam
formalmente a proteção de direitos fundamentais e a possibilidade de exercêlos (através dos remédios constitucionais) não significa que elas não estivem
ajudando o Regime Militar instaurado no Brasil durante o período de 01 de abril
de 1964 a 15 de março de 1985. A questão, então, é verificar se essas proteções
aos direitos e garantias fundamentais trazidas pelas Constituições de 1967 e
1969 podem desvincular o Regime Militar da Constituição em si.
Uma questão surge: haveria algum dispositivo em específico dentro do
rol de proteções e garantias fundamentais das Constituições de 1967 e 1969 que
pudesse dar (ou exponenciar) poderes discricionários (e talvez arbitrários) em
desfavor dos cidadãos?
Retomando a subdivisão anterior, no terceiro grupo “direitos diminuídos
(ou completamente excluídos) pelas Constituições de 1967 e 1969” as aberturas
constitucionais desses direitos previam, respectivamente, as seguintes exceções:
(i) ninguém pode penetrar nela (casa) (...) a não ser em caso de crime ou desastre
(...) e na forma que a lei estabelecer; (ii) não há censura para o pensamento,
convicção política ou filosófica e prestação de informação salvo quanto a
diversões e espetáculos públicos92, (...). Não será, porém, tolerada a propaganda
de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe e as
publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes93; (iii)
o ingresso em juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente
as vias administrativas (...)94; (iv) a ausência do direito de que “ninguém será
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; (v) é mantida
a instituição do júri, com competência de julgamento dos crimes dolosos contra
a vida95; (vi) todos podem reunir-se sem armas, não intervindo a autoridade
senão para manter a ordem (...); (vii) é plena a liberdade de consciência e fica
assegurado aos crentes o exercício dos cultos religiosos, que não contrariem a
ordem pública e os bons costumes; (viii) não haverá pena de morte, de prisão
perpétua, de banimento, nem de confisco, salvo nos casos de guerra externa
psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei
determinar96. A lei disporá sobre o perdimento de bens por danos causados ao
A redação original prevista na Constituição de 1967 e alterada pela Constituição de 1969 era a
seguinte: “salvo quanto a espetáculos de diversões públicas”.
93
Este último, adicionado pela Constituição de 1969.
94
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977
95
Redação dada pela Constituição de 1969. Na Constituição de 1967, ao menos previa-se a
soberania do júri, o que foi retirado do texto de 1969. Nas Constituições de 1946 e 1988 asseguravase a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para
crimes dolosos contra a vida.
96
As exceções foram adicionadas pelo Ato Institucional nº 14 de 1969. Na redação original da
Constituição de 1967 só havia uma exceção (em caso de guerra externa), aplicável apenas à pena
92
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erário ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de função pública,
cargo ou emprego na Administração Pública, direta ou indireta97; (ix) O abuso
de direito individual98 ou político, com o propósito de subversão do regime
democrático ou de corrupção99, importará a suspensão daqueles direitos de dois
a dez anos, a qual será declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante
representação do Procurador Geral da República, sem prejuízo da ação cível ou
penal que couber, assegurada ao paciente ampla defesa.
Assim, vale notar que esse conjunto de direitos acima relacionados e
modificados pelas Constituições de 1967 e 1969 são de extrema importância para
o exercício da autoridade do Estado, o controle da sociedade e possíveis revoltas
do povo. Caso o Regime Militar quisesse exercer sua autoridade diante do povo
de modo a garantir a permanência do poder e diminuir a resistência da oposição,
certamente esses direitos seriam alguns dos principais a serem alterados.
O interessante é que os termos usados eram abertos e permitiam uma
atuação genérica da Administração Pública. Isso é um problema quando se
trata de direitos fundamentais. A previsão Constitucional é que, ao cidadão, é
permitido fazer tudo que a lei não lhe obrigue. Porém, o uso de termos abertos
em situações que a Constituição lhe permita (e garanta) determinado direito,
em verdade, dá à Administração a previsão genérica de atuar contra o mesmo
direito fundamental. Logo, retira-se toda a função que o direito garantiu. Ao
final, torna-se um texto sem eficácia concreta.
Não por acaso, as garantias citadas acima remetem às principais
formas de resistência que a sociedade teria a seu favor: inviolabilidade da
sua casa, liberdade de pensamento, consciência, reunião e expressão, acesso à
Justiça através do Poder Judiciário, competência de julgamento dos processos
e também do Tribunal do Júri, bem como a proteção contra pena de morte e
suspensão dos direitos fundamentais. Tais garantias tiveram adaptações ou
alterações nas Constituições de 1967 e 1969 que possibilitaram um exercício
discricionário da Administração.
de morte. Estas exceções adicionadas pelo Ato Institucional nº 14 somente foram revogadas e a
redação do artigo voltou a ser aquela original da Constituição de 1967 após Emenda Constitucional
nº 11 de 1978, tendo, assim, as modificações e exceções vigorado de 1969 a 1978.
97
A parte final sobre “cargo ou emprego na Administração Púbica, direta ou indireta” foi
adicionado pelo Ato Institucional nº 14 de 1969, somente retirado pela Emenda Constitucional nº
11 de 1978. Logo, a modificação vigorou de 1969 a 1978.
98
A Constituição de 1967, na sua redação original, condicionava somente os direitos individuais
referentes à manifestação do pensamento, convicção política e prestação de informação, ao livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, à livre reunião e à garantia de liberdade de
associação.
99
A Constituição de 1967, na sua redação original, utilizava a expressão “para atentar contra a
ordem democrática ou praticar a corrupção”.
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Logo, por mais que se tenha um primeiro argumento afirmando que
as Constituições de 1967 e 1969 estabeleceram um sistema completo de
garantias e direitos aos cidadãos, tais assertivas não satisfazem completamente
um ambiente democrático. Se num Estado Democrático de Direito o uso de
expressões abertas e discricionárias já permite que haja diversos problemas em
torno da intervenção excessiva nos direitos fundamentais, é especialmente no
Regime Militar que essas expressões fazem a legitimação de uma intromissão
legitimada através da Constituição Federal. Trata-se de uma estratégia de
marketing garantista e libertário, mas que, por detrás, permite a atuação
intervencionista e conservadora sobre o povo.
2. OS ATOS INSTITUCIONAIS E SUAS ALTERAÇÕES
Até este momento fez-se um resumo sobre a influência do rol de
garantias e direitos fundamentais previstos nas Constituições de 1967 e 1969
e como esse conjunto permitiu possíveis restrições de liberdades durante o
Regime Militar no Brasil entre 1964 e 1985.
A partir desde momento passa-se a abordar o problema trazido por
este trabalho: qual foi o papel dos Atos na restrição de direitos e garantias
fundamental presentes nas Constituições Brasileiras vigentes durante a Ditadura
Militar no Brasil?
A intenção é verificar se as restrições previstas nos Atos Institucionais
vão de encontro com aquelas aberturas previstas nas Constituições de 1967
e 1969. Para isso, será necessário, numa primeira etapa, verificar quais
foram as violações a direitos e garantias fundamentais delimitadas nos Atos
Institucionais para que, posteriormente, possa ser feita uma análise crítica
juntamente com as Constituições.
No AI-1, uma alteração importante foi a possibilidade do presidente
da República de “remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda da
Constituição” (art. 3º). Essa alteração se manteve no AI-2 (art. 1º, II). Nos
demais atos não foi prevista expressamente essa capacidade.
Além disso, caso quisesse, o Presidente da República poderia enviar
ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria (art. 4º, AI-1).
No AI-2, a única previsão nesse sentido era a possibilidade do “Presidente da
República de baixar atos complementares do presente, bem como decretos sobre
matéria de segurança nacional”. No AI-4, há uma referência à essa capacidade
prevista no AI-2 estabelecendo a data limite de 15 de março de 1967 (art. 9º).
Também no art. 9º, mas do AI-5, manteve-se essa competência prevista no AI-4
e, “caso necessário à defesa da Revolução, (poderia adotar) as medidas previstas
nas alíneas “d” e “e” do §2º do art. 152 da Constituição de 1967” (suspensão da
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liberdade de reunião e de associação e censura de correspondência, da imprensa,
das telecomunicações e diversões públicas). No AI-7 voltou-se com o texto
genérico sobre a competência do Presidente da República para baixar Atos
Complementares (art. 8º), o que foi mantido no AI-11 (art. 6º). Nos demais, não
foram feitas sobre a competência do Presidente.
Também referente às regras de competência, o AI-2, no art. 7º, instituiu
o Superior Tribunal Militar. No art. 8º o ato editou suas competências, prevendo
que “esse foro especial poderá estender-se aos civis, nos casos expressos em lei
para a repressão contra a segurança nacional ou as instituições militares” bem
como a “prevalência desta competência sobre qualquer outra estabelecida ainda
que tais crimes tenham igual definição nestas leis”.
Contudo, outras atribuições específicas foram delimitadas. Uma
das possibilidades era a decretação do estado de sítio, ou prorrogá-lo, pelo
prazo máximo de trinta (30) dias (art. 6º, AI-1). No AI-2, o prazo máximo foi
aumentado para cento e oitenta (180) dias no intuito de “prevenir ou reprimir
a subversão de ordem interna (art. 13). Além disso, “o ato que decretar o
estado de sítio estabelecerá as normas a que deverá obedecer a sua execução e
indicará as garantias constitucionais que continuarão em vigor” (p.u., art. 13,
AI-2). Já no AI-5 o prazo não foi estabelecido, deixando à discricionariedade do
Presidente da República (art. 7º). Nos demais, não foram feitas indicações sobre
a competência do Presidente para decretação do estado de sítio.
Outra vedação prevista inicialmente no AI-1 diz respeito à “suspensão,
por seis (06) meses, (d)as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e
estabilidade” (art. 7º). No AI-2, foram mantidas essas suspensões e adicionadas
também a inamovibilidade, bem como a de exercício em funções por tempo
certo, mas agora sem prazo determinado (art. 14). No AI-5, todas essas
suspensões foram mantidas (art. 6º). Nos demais, não foram feitas indicações
sobre essa suspensão de direitos.
Uma interessante restrição foi prevista no art. 10 do AI-1. “No
interesse da paz e da honra nacional (...) os Comandantes em Chefe (...)
poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) anos e cassar
mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação
judicial desses atos”. No AI-2, o texto só teve alteração quanto ao Presidente da
República como competente e aumentando o polo passivo de suspensão para
“quaisquer cidadãos” (art. 15). No AI-5 o texto se manteve, alterando somente
quanto a parte do Presidente, “ouvido o Conselho de Segurança Nacional” (art.
4º). Este mesmo ato adicionou que a suspensão dos direitos políticos importa,
simultaneamente, em (i) cessação de privilégio de foro por prerrogativa de
função; (ii) suspensão do direito de votar e ser votados nas eleições sindicais;
(iii) proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política;
(iv) aplicação, quando necessária, das medidas de segurança: (a) liberdade
vigiada; (b) proibição de frequentar determinados lugares; c) domicílio
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determinado (art. 5º). Mais ainda, o §1º do art. 5º do AI-5 acrescenta que “o
ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou
proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou
privados”. No AI-10 manteve-se esse mesmo texto. Nos demais, não foram
feitas indicações sobre essa suspensão de direitos políticos.
Apesar do AI-1 já ter previsto a limitação da apreciação judicial, ainda
se previa uma forma de controle jurisdicional. De acordo com o §4º do art.
7º do AI-1, “o controle jurisdicional desses atos (suspensão da vitaliciedade
e estabilidade) limitar-se-á ao exame de formalidade extrínsecas, vedada
a apreciação dos fatos que o motivaram, bem como da sua conveniência ou
oportunidade”. Porém, o AI-2 é que aprimorou a redação, no seu art. 19,
excluindo de apreciação judicial quaisquer atos praticados pelo Comando
Supremo da Revolução e pelo Governo Federal, com fundamento em cada Ato
Institucional, bem como seus respectivos efeitos. Essa disposição se repete nos
Atos Institucionais seguintes com a redação: “ficam excluídos de apreciação
judicial os atos praticados com fundamento no presente Ato Institucional e nos
atos complementares dele” - AI-3 (art. 6º), AI-5 (art. 11), AI-6 (art. 4º), AI-7
(art. 9º), AI-11 (art. 7º), AI-12 (art. 5º), AI-13 (art. 2º), AI-14 (art. 3º), AI-15 (art.
4º), AI-16 (art. 8º) e AI-17 (art. 4º).
Outra previsão disposta no AI-1 também se referiu aos direitos
fundamentais. Dispões o art. 8º que “os inquéritos e processos visando a apuração
da responsabilidade pela prática de crime contra o Estado e o seu patrimônio e a
ordem política e social ou de atos de guerra revolucionária poderão ser instaurados
individual ou coletivamente”. Nos demais, não foram feitas indicações sobre essa
possibilidade de instauração de inquéritos e processos.
O art. 12 do AI-2, que altera o §5º da Constituição de 1946, que trata da
manifestação do pensamento, incluiu a alínea “não será, porém, tolerada propaganda
de guerra, de subversão, da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe”.
O AI-5, talvez o mais repressor de todos os atos, decretou ainda duas
disposições relevantes. A primeira é sobre a decretação, pelo Presidente da
República, de “confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente,
no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias públicas e
sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis”. Nos
demais, não foram feitas indicações sobre essa possibilidade de confisco de bens.
A segunda é sobre a suspensão “(d)a garantia do habeas corpus, nos
casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e
social e a economia popular”. Nos demais, não foram feitas indicações sobre a
suspensão do habeas corpus.
Portanto, feitas todas as análises de restrições a direitos e garantias
fundamentais presentes nos Atos Institucionais, no próximo capítulo será feita uma
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comparação entre estas e aquelas derivadas da Constituições. O objetivo é saber
se há alguma correlação entre as modificações existentes tanto na Constituições
quanto nos Atos Institucionais e de que forma estas alterações se deram.
3. O PAPEL DOS ATOS INSTITUCIONAIS NA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DURANTE O PERÍODO DE DITADURA MILITAR
Na primeira etapa da pesquisa, foi concluído que algumas aberturas
presentes em direitos dentro do rol de proteções e garantias fundamentais
das Constituições de 1967 e 1969 poderiam dar (ou exponenciar) poderes
discricionários (e talvez arbitrários) em desfavor dos cidadãos. Na segunda
parte deste trabalho foi concluído que os Atos Institucionais também tiveram
dispositivos editados no intuito de restringir as garantias e direitos fundamentais
dos cidadãos. De forma resumida, as conclusões foram as seguintes.
ALTERAÇÕES
CONSTITUIÇÕES

ALTERAÇÕES ATOS
INSTITUCIONAIS

•Ninguém pode penetrar nela (casa) (...)
a não ser em caso de crime ou desastre
(...) e na forma que a lei estabelecer

•Não há censura para o pensamento,
convicção política ou filosófica e prestação
de informação salvo quanto a diversões
e espetáculos públicos1 , (...). Não será,
porém, tolerada a propaganda de guerra,
de subversão da ordem ou de preconceitos
de raça ou de classe e as publicações e
exteriorizações contrárias à moral
e aos bons costumes.2

Não será, porém, tolerada propaganda de
guerra, de subversão, da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe (AI-2, art. 12).

•É plena a liberdade de consciência e fica
assegurado aos crentes o exercício dos cultos
religiosos, que não contrariem a ordem
pública e os bons costumes
•Todos podem reunir-se sem armas, não
intervindo a autoridade senão para
manter a ordem.
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•Confisco de bens de todos quantos tenham
enriquecido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias
públicas e sociedades de economia mista,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(AI-5, art. 8º).
•Os inquéritos e processos visando a apuração da responsabilidade pela prática de crime
Não haverá pena de morte, de prisão
contra o Estado e o seu patrimônio e a ordem
perpétua, de banimento, nem de confisco,
política e social ou de atos de guerra revolusalvo nos casos de guerra externa psicológica
cionária poderão ser instaurados individual
adversa, ou revolucionária ou subversiva
ou coletivamente (AI-1, art. 8º).
nos termos que a lei determinar.3 A lei
•Decretação de estado de sítio, ou prorrogadisporá sobre o perdimento de bens por
-lo, fixando o respectivo prazo5, para prevenir
danos causados ao erário ou no caso de
ou reprimir a subversão da ordem interna
enriquecimento ilícito no exercício de
(AI-1, art. 6º; AI-2, art. 13). O ato que decrefunção pública, cargo ou emprego na
tar o estado de sítio estabelecerá as normas a
Administração Pública, direta ou indireta.4
que deverá obedecer a sua execução e indicará as garantias constitucionais que continuarão em vigor (AI-2, art. 13, p.u).
Instituição do Superior Tribunal Militar
(AI-2, art. 7º), cujo “foro especial poderá
estender-se aos civis, nos casos expressos em
lei para repressão de crimes conta a segurança nacional ou as instituições militares”
(AI-2, art. 8º), “prevalecendo sobre qualquer
outra (competência) estabelecida em leis
ordinárias, ainda que tais crimes tenham definições nestas leis” (AI-2, art. 8º, §2º).

O ingresso em juízo poderá ser condicionado
a que se exauram previamente as
vias administrativas.6

A ausência do direito de que “ninguém será
processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente”.
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Ficam excluídos de apreciação judicial os
atos praticados com fundamentos no presente
Ato Institucional e nos atos complementares
dele (AI-3, art. 6º; AI-5, art. 11; AI-6, art.
4º; AI-7, art. 9º; AI-11, art. 7º; AI-12, art. 5º;
AI-13, art. 2º; AI-14, art. 3º; AI-15, art. 4º;
AI-16, art. 8º; e AI-17, art. 4º).
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É mantida a instituição do júri, mas somente
com competência de julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.7

O abuso de direito individual8 ou político,
com o propósito de subversão do regime
democrático ou de corrupção9 , importará
a suspensão daqueles direitos de dois a dez
anos, a qual será declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, mediante representação
do Procurador Geral da República, sem
prejuízo da ação cível ou penal que couber,
assegurada ao paciente ampla defesa.

No interesse da paz e da honra nacional
(...) os Comandantes em Chefe (...) poderão
suspender os direitos políticos (de quaisquer
cidadãos10) pelo prazo de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais
e municipais, excluída a apreciação judicial
desses atos (AI-1, art. 10). A suspensão
dos direitos políticos, com base neste Ato,
importa, simultaneamente, em: (i) cessação
de privilégio de foro por prerrogativa de função; (ii) suspensão do direito de votar e ser
votados nas eleições sindicais; (iii) proibição
de atividades ou manifestação sobre assunto
de natureza política; (iv) aplicação, quando
necessária, das medidas de segurança: (a)
liberdade vigiada; (b) proibição de frequentar
determinados lugares; c) domicílio determinado (AI-5, art. 5º). O ato que decretar a
suspensão dos direitos políticos poderá fixar
restrições ou proibições relativamente ao
exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados (AI-5, art. 5º, §1º).
Suspensão, por seis (06) meses, (d)as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade,
inamovibilidade11 e estabilidade, bem como
a do exercício em funções por prazo certo12
(AI-1, art. 7º; AI-2, art. 2º; AI-5, art. 6º).
Suspensão “(d)a garantia do habeas corpus,
nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e
a economia popular” (art. 10, AI-5).

1- A redação original prevista na Constituição de 1967 e alterada pela Constituição de 1969 era
a seguinte: “salvo quanto a espetáculos de diversões públicas”.
2- A expressão “e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes” foi
adicionada pela Constituição de 1969.
3- As exceções foram adicionadas pelo Ato Institucional nº 14 de 1969. Na redação original da
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Constituição de 1967 só havia uma exceção (em caso de guerra externa), aplicável apenas à
pena de morte. Estas exceções adicionadas pelo Ato Institucional nº 14 somente foram revogadas
e a redação do artigo voltou a ser aquela original da Constituição de 1967 após Emenda
Constitucional nº 11 de 1978, tendo, assim, as modificações e exceções vigorado de 1969 a 1978.
4- A parte final sobre “cargo ou emprego na Administração Púbica, direta ou indireta” foi
adicionado pelo Ato Institucional nº 14 de 1969, somente retirado pela Emenda Constitucional
nº 11 de 1978. Logo, a modificação vigorou de 1969 a 1978.
5- O prazo original disposto no art. 6º, do AI-1, era de no máximo trinta dias. O art. 13, do AI2, aumentou o prazo máximo para cento e oitenta dias. Porém, no art. 7º, do AI-5, o prazo foi
deixado em aberto para fixação do Presidente da República.
6- Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977.
7- Redação dada pela Constituição de 1969. Na Constituição de 1967, ao menos previa-se
a soberania do júri, o que foi retirado do texto de 1969. Nas Constituições de 1946 e 1988
assegurava-se a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a
competência para crimes dolosos contra a vida.
8- A Constituição de 1967, na sua redação original, condicionava somente os direitos individuais
referentes à manifestação do pensamento, convicção política e prestação de informação, ao livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, à livre reunião e à garantia de liberdade de
associação.
9- A Constituição de 1966, na sua redação original, utilizava a expressão “para atentar contra
a ordem democrática ou praticar a corrupção”.
10- Adicionado pelo AI-2, art. 15.
11- Adicionado pelo AI-2, art. 6º.
12- Adicionado pelo AI-2, art. 6º.

Com isso, nesta etapa da pesquisa, é possível estabelecer algumas
conclusões sobre o papel dos atos institucionais na violação de direitos
fundamentais durante o período da ditadura militar.
O primeiro a ser analisado o aumento da competência do Presidente
da República. No AI-1 foi dada a ele a possibilidade de remeter ao Congresso
Nacional projetos de emenda da Constituição e sobre qualquer matéria. Além
disso, em matéria de competência, foi instituído o Superior Tribunal Militar,
cujo foro especial poderá estender-se aos civis para repressão de crimes contra
a segurança nacional ou as instituições militares, prevalecendo sobre qualquer
outra competência. Ao mesmo tempo, esvaziava-se a garantia de apreciação
do Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito. Na Constituição de 1967 e
1969 o texto previa, originalmente, a não exclusão da apreciação por qualquer
lei. Contudo, desde o AI-1 (aprimorado pelo AI-2), já constava a previsão
de exclusão de apreciação judicial quaisquer atos praticados pelo Comando
Supremo da Revolução e pelo Governo Federal com fundamento em cada
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Ato Institucional, bem como seus respectivos efeitos. A emenda 7 de 1977
restringiu mais ainda o direito condicionando a apreciação do Poder Judiciário
ao exaurimento prévio das esferas administrativas.
Outra previsão foi aquela que dizia respeito às liberdades individuais.
Há três garantias que abordam o tema: a) liberdade de reunião, sem armas,
mediante aviso prévio à autoridade competente, b) liberdade de consciência, de
crença e o livre exercício dos cultos religiosos e c) liberdade de manifestação do
pensamento, convicção política ou filosófica. Constitucionalmente, as restrições
podiam acontecer para “manter a ordem” (reunião), caso contrariasse a “ordem
pública e os bons costumes” (consciência e crença) e censura (pensamento,
convicção política ou filosófica). O Ato Institucional nº 2, inclusive, continha
a mesma restrição prevista na Constituição de 1967 e 1969 a esses direitos não
será tolerada a propaganda de guerra, subversão, da ordem ou de preconceitos
de raça ou de classe.
Como forma de punição e controle dessa manifestação do pensamento
as alterações na Constituição previam as exceções para pena de morte, prisão
perpétua, de banimento e confisco nos casos de guerra externa psicológica
adversa, revolucionária ou subversiva. O AI-1 já começou trazendo a
possibilidade de instauração de processos individuais ou coletivos para apuração
de atos de guerra revolucionária. O AI-2 aumentou a possibilidade de repressão
ao permitir a decretação de estado de sítio para prevenir ou reprimir a subversão
da ordem interna, indicando as garantias constitucionais que continuarão em
vigor. O AI-5, por sua vez, deixou explícita a possibilidade de pena de confisco
no caso de enriquecimento ilícito.
Além disso, interessante notar as restrições previstas em temas
envolvendo direitos políticos dos cidadãos. As Constituições de 1967 e 1969
previam a suspensão dos direitos individuais ou políticos quando houvesse
abuso com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção. O
AI-1 trazia a possibilidade de suspensão em casos de interesse da paz e da honra
nacional, importando também, simultaneamente, em (i) cessação de privilégio
de foro por prerrogativa de função; (ii) suspensão do direito de votar e ser votados
nas eleições sindicais; (iii) proibição de atividades ou manifestação sobre
assunto de natureza política; (iv) aplicação, quando necessária, das medidas
de segurança: (a) liberdade vigiada; (b) proibição de freqüentar determinados
lugares; c) domicílio determinado. Especialmente aos servidores públicos, eles
poderiam ter suas garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade,
bem como a do exercício em funções por prazo certo.
Por fim, vale citar também a restrição prevista no AI-5, mas que não
dizia respeito a direitos materiais, tais como os acima citados, mas quanto ao
exercício de defesa deles. Houve a suspensão da garantia do habeas corpus,
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nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica
e social e a economia popular. Essa previsão do AI-5 ia completamente de
encontro com aquilo previsto no art. 153, §20, tanto da Constituição de 1967
quanto da Constituição de 1969 que garantia o habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Assim, é possível concluir que as brechas constitucionais no tocante
a direitos e garantias fundamentais foram “aprimoradas” e aproveitadas pelos
Atos Institucionais como forma de restringir direitos dos cidadãos.
As Constituições de 1967 e 1969, por meio de expressões abstratas
e abertas, autorizavam restrições especialmente ao direito à inviolabilidade
da casa do indivíduo, ao direito de liberdade de manifestação do pensamento,
às convicções políticas ou filosóficas, ao direito de apreciação pelo Poder
Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de direito, ao direito de ser processado
e sentenciado por autoridade competente, aos direitos inerentes ao Tribunal do
Júri, ao direito de liberdade de reunião, sem armas, mediante aviso prévio à
autoridade competente, ao direito de liberdade de consciência, de crença e o
livre exercício de cultos religiosos e ao direito de não haver pena de morte,
confisco, banimento e de caráter perpétuo e a suspensão dos direitos políticos.
No mesmo sentido, nota-se que os Atos Institucionais previam
restrições à livre manifestação do pensamento e convicção, liberdade de
consciência e reunião ao impor censura na propaganda de guerra, subversão,
da ordem e preconceitos de raça ou classe. Violações a esses preceitos tinham
a possibilidade de serem penalizadas com o confisco de bens, inquéritos
e processos individuais ou coletivos, além da decretação do estado de
sítio. Como se não bastasse, não era possível recorrer ao Poder Judiciário
diretamente, tendo que exaurir primeiro as esferas administrativas e não se
podia contestar o teor dos Atos Institucionais. E, para piorar, no interesse
da paz e da honra nacional, havia a possibilidade de suspensão dos direitos
políticos, importando também em restrições nos direitos individuais, tais
como o de locomoção. Caso se quisesse contestar estas arbitrariedades, por
mais que a Constituição determinasse a garantia do habeas corpus, o Ato
Institucional o suspendeu no caso de crimes políticos, contra a segurança
nacional, ordem econômica e social e economia popular.
Portanto, o que se nota através de todas essas análises sobre os direitos e
garantias fundamentais é que, exceto na restrição do habeas corpus que contraria
expressamente o texto Constitucional, as demais previsões dos Atos Institucionais
vão exatamente de encontro com as brechas e expressões abertas introduzidas nas
Constituições de 1967 e 1969 com o fim de manter o controle social da ordem
pública contra subversões ao regime político. Um detalhe interessante é que as
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censuras e restrições constitucionais tiveram seus procedimentos detalhados pelos
Atos Institucionais. Contudo, nota-se também que as expressões como “subversão
da ordem”, “moral e bons costumes”, “guerra revolucionária”, “interesse da paz
e da honra nacional” restaram sem definição legal para o seu enquadramento.
Entende-se que, por ser um Golpe Militar, a possibilidade de preocupação com o
princípio da legalidade é menor (senão quase nula), mas também se entende que,
até o momento, a preocupação do foi de dar legitimidade ao Regime, o que se faz
utilizando, por exemplo, a legalidade.
Dessa forma, para os próximos estudos, a preocupação será de analisar as
leis ordinárias a fim de investigar quais foram as alterações introduzidas neste período
e constatar se essas modificações legais coadunaram também na restrição de direitos
e garantias fundamentais, aproveitando-se das brechas e generalidades introduzidas
pelas Constituições de 1967 e 1969 e aperfeiçoadas pelos Atos Institucionais.
CONCLUSÃO
Este trabalho pretendeu abordar o problema da restrição de direitos
fundamentais pelos Atos Institucionais. Para isso, utilizou-se as conclusões
oriundas de um trabalho anterior que analisou as alterações nas Constituições
de 1967 e 1969 no rol de garantias fundamentais a fim de estabelecer se essas
modificações ajudaram na restrição das liberdades individuais.
As conclusões deste trabalho seguem na direção do trabalho anterior. Os
espaços abertos pela Constituição no seu texto, permitiram que o Estado adentrasse
na esfera privada de proteção do cidadão, fazendo com que o núcleo mínimo
de defesa ficasse esvaziado. A discricionariedade, permitida pelas alterações
constitucionais, também foi permitida pelos Atos Institucionais ao passo que estes
se valeram das expressões e locuções abertas adicionadas pelo Regime Militar no
intuito de estabelecer procedimentos arbitrários contra o cidadão. Além disso,
também se nota que foram inseridas pelos Atos Institucionais novas restrições ao
cidadão, fazendo com que tirasse da Constituição a sua supremacia hierárquica.
Por tudo isso, entende-se que enquanto as alterações realizadas nas
Constituições de 1967 e 1969 pretenderam o controle da emanação das ideias,
a exteriorização do pensamento, a sua propagação, diminuir a possibilidade
de controle do Poder Judiciário, prever punições maiores para desincentivar
os indivíduos a se rebelarem contra o sistema e suspender os direitos políticos
daqueles que tivessem o propósito de subverter a “democracia”. Já as
modificações dos Atos Institucionais focaram nas punições e possibilidades
de contenção e controle de atos de revolta e oposição ao Regime Militar,
aumentando as repressões, especialmente nas aberturas temáticas contidas nas
Constituições de 1967 e 1969.
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Resumo: O trabalho que se apresenta refere-se à criação da Lei 975 de 2005
no Estado da Colômbia, conhecida como Lei de Justiça e Paz. O trabalho
compreende o cenário histórico de criação da lei e análise sobre a função da lei
para a desmobilização de Grupos Armados Organizados à Margem da Lei. Faz
ainda menção sobre o paramilitarismo e suas origens no Estado da Colômbia e tem
por objetivo a análise dos principais pontos da lei, dando ênfase aos problemas
contidos em seu conteúdo, assim como suas controvérsias e ainda permitindo a
análise de sua utilização como instrumento de pacificação naquele estado.
Palavras-Chave: Desmobilização; Pacificação; Lei de Justiça e Paz.
Abstract: The work which is presented refers to creation of Law 975 of 2005
in the State of Colombia, known as the Law of Justice and Peace. The work
comprises the historical setting of lawmaking and analysis on the function of
the law for Groups demobilization Organized armed to the Bank Act. Also
is seen the paramilitarism matter and its origins in the state of Colombia and
is engaged in the analysis of the main points of the law, giving emphasis to
the problems contained in its content, as well as their controversies and even
allowing themselves to analysis of its use as an instrument of peace in that state.
Key Words: Demobilization; Pacification; Law of Justice and Peace.
INTRODUÇÃO
O trabalho que se apresenta tem por objetivo analisar os principais
pontos contidos na Lei de Justiça e Paz do Estado da Colômbia a fim de que se
verifique a possibilidade de que seus termos se coadunem com um instrumento
de pacificação face aos grupos armados daquele Estado.
Para que esse estudo possa ser concluído analisar-se-á o plano histórico
que evidencia o surgimento do Paramilitarismo na Colômbia, desde o período
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de 1946 a 1964, quando os grupos foram criados sob autorização estatal e todas
as implicações que geraram em seu desvirtuamento a partir da década de 1980.
Esses pontos serão detalhados no primeiro item do estudo.
O segundo item do presente trabalho trará ao leitor uma referência
sobre o escorço histórico envolvido no momento da criação da lei 975 de 2005,
qual seja, a Lei de Justiça e Paz. Ainda neste capítulo serão detalhados seus
principais aspectos, assim como os procedimentos, requisitos e condições para
que um membro do Grupo Armado Organizado à margem da lei pudesse se
valer dos benefícios previstos nesta legislação.
O terceiro item, por sua vez, trará de forma bastante esclarecedora os
pontos contidos na Lei de Justiça e Paz e que poderiam invalidar a teoria de que
esta seria um instrumento de pacificação para o estado da Colômbia.
Serão analisadas todas as impugnações e motivos que levaram inclusive
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a se manifestar acerca do
texto da Lei de Justiça e Paz, ressaltando os questionamentos apresentados e
também destacando os desafios pelos quais o Estado da Colômbia deverá passar
para que a lei tenha a eficácia esperada.
Por fim na conclusão se faz uma breve síntese de todo o estudo
apresentado, com suas principais conclusões que parcialmente foram
apresentadas ao longo do estudo, de forma que o leitor possa enfim concretizar
a proposta do estudo sobre a Lei de Justiça e Paz como instrumento de
pacificação na Colômbia.
1. PLANO HISTÓRICO DO PARAMILITARISMO NA COLÔMBIA
A Colômbia é um país no qual a busca de se impor justiça e solucionar
disputas comumente resultava numa violenta guerra à margem do Estado.
Suas raízes históricas remontam o período de 1946 a 1964, sendo que em
1948 o assassinato do candidato à presidência da república pelo Partido
Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, gerou uma série de protestos e sangrentas
revoltas protagonizadas pelos populares, uma verdadeira barbárie que ficou
conhecida como La Violência.
A pobreza exacerbada e os ataques à propriedade privada, além
de um sentimento de ódio reprimido, gerou verdadeira guerra civil entre
conservadores e liberais. Estes últimos se aliaram ao comunismo e iniciou-se
a organização de partidas de resistência que tinham por finalidade a tomada do
poder. Por outro lado, os conservadores se organizaram em grupos armados
para enfrentar os liberais. Em 1957 os partidos fizeram um acordo para a
criação da chamada Frente Nacional, para o apoio de um único candidato e
repartição dos cargos públicos entre os partidos.
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Importante observar que em 1960 a população colombiana contava com
60% de seu povo vivendo em áreas rurais, tendo como meio de subsistência
a produção agrícola, o que ocasionava o aumento das práticas ilegais como
contrabando e narcotráfico; esses dados são importantes para se entender o
cenário onde o paramilitarismo ser formaria. (NIETO; GARCÍA, 2008, p. 46)
Infelizmente nas zonas rurais os enfrentamentos não tiveram o mesmo
destino e seguiram, sendo que o número de mortos está entre 80.0000 e 400.000.
O paramilitarismo se encontrava formado entre 1965 e 1968.
Os grupos guerrilheiros perturbavam a tranquilidade da população,
agiam com desordem e de forma banal tratavam a vida das pessoas, inclusive
dos civis, fato que ensejou entre 1965 e 1968 o Decreto legislativo 3398 e a Lei
48 de 1968, que por sua vez autorizava a criação dos grupos de autodefesas.
Esses grupos de autodefesas tinham por objetivo o auxílio das forças
públicas contra os atos aterrorizadores praticados pelos grupos guerrilheiros,
e estavam de acordo com a doutrina de segurança nacional na luta contra a
esquerda emergente.
A Lei 48 autorizou a criação de verdadeiros exércitos que podiam ter
porte de arma inclusiva, sendo eles de ordem privada, e esse ato acabou por
possibilitar a criação de milícias paralelas, que eram exércitos que vendiam
proteção a quem pudesse pagar.
As autodefesas ao invés de cumprirem seu papel inicialmente
programado, depois da década 1980 atingiram uma situação de crescimento
desordenado, e passaram a agir de forma a contraria aos princípios para os
quais foram criadas e, assim, os delitos passaram a fazer parte de suas ações e
não mais eram vistos como aliados do Estado da Colômbia, mas como grupos
chamados de paramilitares, para o combate aos grupos armados, mas sim como
uma força paralela capaz de fomentar o terrorismo e barbáries inimagináveis.
Esses grupos acabaram por espalhar sobre o território colombiano
diversos crimes e práticas de verdadeiro terrorismo, como por exemplo, tortura,
estupro, incineração, decapitação e mutilação de vítimas, que em sua maioria
se tratavam de pessoas humildes e camponeses, o que gerou inúmeras violações
de Direitos Humanos, em especial pelo controle e participação no narcotráfico.
A situação para a presença do paramilitarismo na Colômbia se
deve à manifestação reativa dos desmandos de violência das guerrilhas e da
incapacidade do Estado em resolver as questões e problemas públicos e sociais
de seu próprio povo.
2. A LEI DE JUSTIÇA E PAZ
A Lei de Justiça e Paz de número 975 de 2005 foi promulgada pelo
governo de Álvaro Uribe Vélez, que se intitulava como sendo a lei que
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possibilitaria a desmobilização de paramilitares na Colômbia, oriunda do
projeto “Lei de Alternatividade Penal”, que inicialmente não vislumbrava a
preservação dos direitos das vítimas, que foi objeto de pressão de ONG’s e
redes de proteção dos Direitos Humanos que forçaram o congresso a aceitar
modificações no projeto, sendo ao final aprovado como um projeto que possuía
a garantia de direito à verdade, justiça e reparações.
A Lei de Justiça e Paz foi apresentada em 2004 após um debate nacional
que levou o projeto à Comissão Primeira do Senado, e ficou estabelecido que
deveria existir uma pena privativa de liberdade mínima para se poder adquirir
os benefícios. Também foi afirmado que deveria haver uma independência do
poder judicial para análise de cada caso de desmobilização aos quais aplicaria
a Lei de Justiça e Paz, sendo que o Executivo se limitaria a apresentar ao
Judiciário os candidatos para que os casos fossem pelos juízes qualificados
e julgados, por meio de um procedimento especial, sendo que essa proposta
chegou ao Congresso em fevereiro de 2005.
Ainda assim, mesmo depois das inserções mencionadas e de ajustes
do projeto de lei, ao ser aprovada foi alvo de um considerável número de
impugnações, pelos mais diversos órgãos de ligação do governo e também fora
dele, como se pode citar: a) órgãos governamentais: Comissión Colombiana
de Juristas (CCJ), Asociación Campesida de Antioquia (ACA), Asociación
de Afrocolombianos
Desplazados (Afrodes), Asociación de Trabajo
Interdisciplinario (ATI), Asociación Líderes en Accíon, Asociación Nacional de
Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Asociación
para la Promoción Social Alterantiva MINGA, Consultoria para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Confederación de Trabajadores de
Colômbia (CTC), Corporación Apoyo a Victimas de Violencia Socio Política
Prorecuperación Emocional (AVRE), Corporation Cactus, Corporación Casa
de la Murjer, Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo (PODION),
Corporación Jurídica Libertad, Corporación para el Desarrollo del Oriente
(COMPROMISO), Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (REINICIAR), Corporación Región para el Desarrollo y la
Democracia, Corporación SISMA Mujer, Corporación Vamos Mujer, Escuela
Nacional Sindical, Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES),
Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Instituto Popular de Capacitación
(IPC) de la Corporación de Promoción Popular (CPP) e Organización
Indígena de Antioquia (OIA); b) Movimiento de Victmas de Crímenes de Estado
e Procuradoria General de La Nación; e por fim como c) amicus curiae: Centro
Internacional por la Justicia (ICTJ), Comisión Internacional de Juristas
(CIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEIJL), Clinica de
Derechos Humanos Allard K. Loweinstein de Yale Law School, Comité de
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Derechos Humanos del Colegio de Abogados litigantes de Inglaterra y Gales
Confederación International de Organizaciones Sindicales Libres.100
Mesmo diante de todas as impugnações recebidas, a Corte Constitucional
da Colômbia em 18 de maio de 2006 realizou o pronunciamento no qual se
posicionou pela constitucionalidade da Lei de Justiça e Paz e seus argumentos
foram fundados principalmente nas alterações recebidas pelo projeto inicial, onde
se voltava para uma preocupação com as vítimas dos movimentos paramilitares.
Os argumentos expendidos pela Corte Constitucional da Colômbia de
forma bastante resumida foram os seguintes: (i) a lei atende e protege a vítima
e sua participação no processo de desmobilização, nome dado ao procedimento
de aplicação da Lei de Justiça e Paz; (ii) há garantia de reparação da vítima e
seus familiares que foram vitimizados pelos paramilitares; (iii) a Lei de Justiça e
Paz autoriza a caracterização da atividade exercida pelo grupo paramilitar como
crime comum e, portanto, passível de ser julgado e condenado; e por fim seu
último argumento foi (iv) a previsão de condições e regramentos específicos para
que o desmobilizado possa se valer do benefício da redução de pena, lembrando
que esta está limitada a um cumprimento mínimo de 5 e máximo de 8 anos.
Os fundamentos utilizados pela Corte Constitucional da Colômbia
ganham apelo a partir do momento que se mostram como maneira viável para
o desmantelamento dos grupos paramilitares que tiveram sua origem de forma
legal e após duas décadas de funcionamento passaram a ser vistos por suas
atitudes brutais como verdadeiros grupos de terrorismo, extermínio e usurpação
da propriedade e dignidade dos colombianos.
O governo da Colômbia cria a Lei de Justiça e Paz (975 de 2005) a partir
de um cenário vivenciado na Colômbia que somente a permite e admite em razão
da necessidade urgente de um instrumento de pacificação, instrumento este que
seria capaz segundo seus precursores de desmantelar e desmobilizar de forma
permanente o (GAOML) ou seja, o Grupo Armado Organizado à margem da lei.
Sobretudo as palavras do Alto Comissionado para a Paz surgem como
forma de se estabelecer a garantia dos direitos das vítimas através da verdade
como cerne da legislação:
Al asegurar el estabelecimento de la verdad como
insumo central para la reparación de las víctimas y la
prevención de nuevos delitos como consecuencia del
proceso de paz, se cumple con los requisitos centrales
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pronunciamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre La aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y paz
el la república de Colômbia. Disponível em: http://www.cidh.org/countryrep/Colombia2006sp/
pronunciamiento.8.1. 06esp.htm. Acesso em 25.05.2015.
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de la no repetición: sanar heridas el pasado y prevenir
delitos hacia el futuro, ajustándonos de esta manera
a la teoría penal contemporánea y los estándares
nacionales e internacionales en la materia. Superando
décadas de paz con impunidad, paz y justicia son ahora
esferas complementarias. Mesaje que deben entender
a plenitud tanto autoridades, como guerrilleros y
autodefensas. Las políticas de perdón y olvido son
assunto del passado. (RAMÍRES, 2010)4.
A previsão legal prevê ainda a possibilidade de desmobilização de forma
coletiva ou individual, sendo que em ambas as situações o princípio primário e
a entrega de todas as armas que possuírem em seu poder à autoridade prevista
pela legislação como a competente para tal recebimento101, essa atitude de
entrega das armas cumulada a proteção dos direitos das vítimas sobreviventes e
dos familiares das vítimas fatais, assim como o seu ressarcimento pelos danos
sofridos são os pilares que justificarão e garantirão o acesso aos benefícios
penais e também à sua manutenção.
O primeiro passo para que o desmantelamento possa ocorrer e os benefícios
da Lei de Justiça e Paz possam ser aplicados mediante procedimento judicial
específico é o abandono das armas e do GAOML (Grupo Armado Organizado à
margem da lei) e deve acontecer diante de uma autoridade competente.
A vítima por sua vez é considerada como qualquer pessoa que tenha
individualmente ou coletivamente sofrido danos diretos por um ato punível pela
lei, podendo ser o cônjuge, companheiro permanente ou ainda o familiar de 1º
grau que possua consanguinidade com a vítima.
O dano pode ser considerado qualquer tipo de dano, sendo que a
legislação não apresenta um rol taxativo, mas simplesmente exemplificativo
no que tange aos danos sofridos pelas vítimas, sendo a título de exemplos,
lesões transitórias ou permanentes que produzam um efeito de incapacidade,
sofrimento emocional, perdas financeiras ou desrespeito aos seus direitos
fundamentais, que tenham ocorrido como resultado de uma ação praticada por
ato punível que trata a lei e realizada por membro do GAOML.
A alternatividade mencionada pela lei é a possibilidade de um benefício
consistente em suspender a execução da pena determinada pela sentença, sendo
alternada por uma pena alternativa mínima de 5 e máxima de 8 anos.
Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, Tribunales de Justicia y Paz, Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz, Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, Comisiones
Regionales para la Restituición de Bienes, Fundo para la reparación de las Victimas. Disponível
em: http://www.fiscalia.gov.co:8080/ Esquema975.htm. Acesso em 25.05.2015.
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A pena alternativa será fixada de acordo com os princípios da
dosimetria nos termos constantes no Código de Processo Penal colombiano,
devendo se atentar aos critérios de gravidade dos delitos e colaboração
efetiva dos esclarecimentos dos atos praticados e o compromisso de
participação em atividades de desmobilização do grupo a que aquele
beneficiário tenha pertencido.
Importante se expor que a Lei de Justiça e Paz também garante a
liberdade de prova, ou seja, o beneficiário se compromete a não voltar a praticar
os delitos ou participar do GAOML, de forma a manter o benefício adquirido.
Não se pode deixar de observar que a Lei de Justiça e Paz surge num
cenário de absoluta necessidade de uma postura urgente do governo para deter
a prática de verdadeiro terrorismo praticada contra o povo colombiano, visando
e tendo por objetivo o processo de paz, a reconciliação nacional, os acordos
humanitários, mas todos esses elementos somente poderão ser efetivados se
houver o reconhecimento e atendimento aos direitos das vítimas por meio
da reparação da verdade, acesso à justiça, medidas de proteção e o dever de
memória, para que os atos praticados pelos GAOML não sejam esquecidos.
A lei prevê ainda a necessidade de integração dos membros do GAOML
à sociedade, de forma que a lei funcione não somente como forma de se punir
e garantir os direitos das vítimas, mas também como forma de se preservar a
dignidade do membro ou grupo (individual ou coletivo) que tenha participado
do processo de desmobilização.
A investigação, processamento, sancionamento e concessão dos benefícios
judiciais envolvem os procedimentos para obtenção da alternatividade da pena,
sendo os critérios gerais a contribuição do beneficiário para o alcance da paz
nacional, colaboração com a justiça, reparação das vítimas e sua ressocialização.
Importante destacar que a Lei de Justiça e Paz se encontra em situação
de sujeição às normas internacionais, visto que a interpretação e aplicação da
lei deve estar em conformidade com os tratados internacionais ratificados pela
Colômbia, sobretudo com relação a Convenção das Nações Unidas contra o
tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas de 20 de dezembro de 1988.
Os requisitos estabelecidos pela lei para obtenção e manutenção dos
benefícios nela previstos são os seguintes: a) desmobilização coletiva: a.1
Cumprimento de um acordo com o governo nacional, que o GAOML tenha
se desmobilizado e desmantelado; a.2 que se entreguem os bens produtos
da atividade ilegal; a.3 que o grupo coloque à disposição da ICBF todos os
menores de idade recrutados; a.4 que o grupo cesse a interferência ao livre
exercício dos direitos políticos e liberdades públicas; a.5 que o grupo cesse toda
a atividade delitiva; a.6 que o grupo não tenha se organizado para o tráfico de
entorpecentes e enriquecimento ilícito; a.7 que se libere as pessoas sequestradas
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que se encontrem em poder do grupo; b) desmobilização individual: b.1 que a
pessoa entregue informação ou colabore com o desmantelamento do grupo ao
qual pertencia; b.2 que a pessoa tenha subscrito uma ata de compromisso com o
governo nacional; b.3 que a pessoa tenha se desmobilizado e deixado as armas
nos termos estabelecidos pelo Governo; b.4 que a pessoa cesse toda atividade
ilícita; b.5 que a pessoa entregue os bens produtos da atividade ilegal e b.6 que
a atividade da pessoa não tenha como finalidade o tráfico de entorpecentes e o
enriquecimento ilícito.
A lei objeto deste estudo prevê as instituições governamentais que
tratarão de sua execução como instrumento de pacificação, sendo esses órgãos
os seguintes: (i) Unidade Nacional de Fiscalía para Justiça e Paz; (ii) Tribunais
Superiores de Distrito Judicial para Justiça e Paz; (iii) Procuradoria Judicial
para Justiça e Paz; (iv) Comissão nacional de Reparação e Reconciliação;
(v) Comissões Regionais para Restituição de Bens; e por fim (vi) Fundo de
reparação das vítimas.
A lei se baseia e tem como verdadeira ratio de autorização a sua
disciplina sobre os direitos da vítima, e nesse âmbito é importante se observar
que eles são tratados como sendo o direito à verdade, sendo direito pleno
e inalienável, onde retrata a necessidade de que as investigações judiciais
devem ser sérias e investigar o que aconteceu com as vítimas e seus familiares,
assim como seus paradeiros, bem como privilegia o dever de memória e
conservação dos arquivos referentes a tais delitos, devendo a Procuradoria
Geral providenciar todo o aparto necessário para a preservação e não subtração
ou falsificação dos arquivos.
Outro ponto que se refere aos direitos das vítimas é a questão do
direito à justiça, onde se retrata verdadeira obrigação do Estado, devendo em
complementação ao direito à verdade, a investigação deve identificar, capturar
e sancionar os responsáveis pelos delitos, assegurando às vítimas o acesso a
recursos eficazes de reparação dos danos sofridos e adoção de medidas para
evitar novas violações.
O direito à reparação de acordo com a disciplina legislativa irá ocorrer
dentro do processo penal como um incidente, sendo fixada pela autoridade
judicial que tiver competência para tal, devendo sempre se atentar para a
restituição, indenização, reabilitação e satisfação das garantias de não repetição.
A ideia central da lei é a proteção das vítimas garantindo a seguridade,
bem-estar físico e psicológico, dignidade e vida privada, todos que se voltam a
garantia de direitos humanos que se busca os órgãos internacionais.
A lei ainda prevê a garantia ao processado, membro do GAOML que
estiver eleito para o processo de desmobilização e apto a ser beneficiário da
alternatividade penal prevista pela lei, a garantia judicial de ter um defensor
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de sua confiança designado de forma livre pelo desmobilizado, caso este não
possua condições para ter esse defensor de confiança, a lei ainda lhe garante a
designação pelo Sistema Nacional de Defensoria Pública.
Vistos esses elementos é importante observar alguns prazos delimitados
pela Lei de Justiça e Paz para o procedimento de investigação e julgamento, que
vem sendo o maior ponto de críticas da lei, posto que em diversos momentos,
seus prazos são extremamente exíguos, fato que impossibilitaria um processo
sério para a garantia dos direitos das vítimas como a legislação prevê.
Prazos como o de 36 horas para a audiência de formulação da imputação
e a partir dela onde se conta o prazo de 60 dias para que as investigações sejam
detalhadas para uma audiência de formulação dos crimes, e 10 dias após uma
audiência preliminar para formulação da imputação criminal, seguida de
mais 10 dias para audiência pública e novo prazo de 5 dias para convocação
de audiência para reparação integral, e por fim 10 dias para audiência de
sentença e individualização da pena evidenciam verdadeira dissociação da
realidade e, portanto, dificuldade de se creditar veracidade e seriedade para os
atos mencionados.
Tal situação somente pode gerar dois efeitos, sendo o primeiro se admitir
que a lei não autua e processa garantindo os direitos das vítimas à verdade,
justiça e reparação verdadeira, ou ainda que em segundo lugar, a lei jamais
poderá efetivamente seguir os prazos nela mencionados, o que levaria a uma
série de ações pugnando pela invalidade de atos ocorridos em desconformidade
com os prazos legalmente estabelecidos.
A Lei de Justiça e Paz embora tenha um conteúdo de vasta condição
de atendimento dos Direitos Humanos das vítimas e também do membro
desmobilizado, encontra diversos obstáculos práticos em sua aplicação, visto
que a redação não foi apropriada quanto aos momentos necessários para
aplicação de cada etapa do procedimento de desmobilização.
3. PROBLEMAS E CRÍTICAS DA LEI
Alguns pontos são de profunda preocupação quanto a Lei de Justiça
e Paz e sua real possibilidade de atingir seu objetivo como instrumento de
pacificação na Colômbia, sobre esses pontos será dedicado alguns parágrafos
no presente estudo para que se possa visualizar todos eles e se chegar a uma
conclusão acerca de realmente se tratar de um instrumento de pacificação.
O primeiro ponto de que chama a atenção, refere-se a um dos requisitos
sobre o membro do GAOML (Grupo Armado Organizado à Margem da Lei),
não ter se envolvido em seus atos com o crime organizado para o tráfico e
enriquecimento ilícito.
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Sobre essa questão é importante se observar que de acordo com o que foi
exposto no primeiro item deste estudo, é justamente nessas áreas que a atuação
dos grupos paramilitares se fixaram, ou seja, a falta de organização e imposição
Estatal levou a esses grupos que originalmente deveriam ser de autodefesas
a gerarem verdadeiros mecanismos de difusão e proteção ao narcotráfico, o
que inevitavelmente gerou por duas décadas o enriquecimento ilícito de seus
participantes. Dessa forma para se aplicar a Lei de Justiça e Paz, certamente se
vislumbrará uma flexibilização do Estado quanto a esse requisito, posto que é o
de maior insurgência entre os grupos paramilitares.
A Lei de Justiça e Paz não foi objeto apenas de apontamentos realizados
por diversos órgão governamentais e não governamentais junto à Corte
Constitucional Colombiana, mas também foi objeto de um Pronunciamento da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de forma detalhada e específica
somente sobre a Lei de Justiça e Paz, assim a observação sobre os pontos
abordados pelo pronunciamento são de fundamental importância para que se
possa visualizar o posicionamento da Corte sobre uma lei que gerou discussões
e posicionamentos diversos sobre sua validade e eficácia como instrumento de
pacificação na Colômbia.
Os principais pontos levantados pelo Pronunciamento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos sobre a aplicação e alcance da Lei de
Justiça e Paz na República da Colômbia, se refere a ausência de especificações
e detalhamentos sobre a desmobilização coletiva para aquele que de forma
individual descumprir algum dos requisitos legalmente estabelecidos. O
fato de não se ter efeitos e uma previsão punitiva para os descumprimentos
dos requisitos de desmobilização coletiva, quando o descumprimento por
parte de um dos beneficiários, evidencia uma brecha legislativa bastante
problemáticos e que tem consequência direta na eficácia na norma posta
quando verificada no caso concreto.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda destacou o
fato de que tanto a Lei de Justiça e Paz como o decreto que trata de seus
prazos (Decreto 4760 de 2005), estabelece em diversas situações como já
relatadas no presente estudo prazos ínfimos para a concretude de etapas do
processo que demandam tempo para que possam ser concluídas garantindo-se
os preceitos que a própria lei estabeleceu, como a busca da verdade e a justiça
para a reparação das vítimas. Assim essa questão em relação aos prazos
descritos na norma a análise feita pela Comissão é de que limita-se a uma
análise extremamente superficial.
Também foi questionado pela Comissão a questão da ausência de
estipulação de um prazo determinado para que ocorra a reparação das vítimas,
ou ainda, de seus familiares, o que não consta da lei e dificulta sua eficácia.
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Outro ponto de destaque no pronunciamento da Comissão
Interamericana refere-se aos bens em posse dos Grupos Armados Organizados
à Margem da Lei, ou seja, a legislação é clara em determinar que os bens devem
ser devolvidos aos seus reais proprietários, no entanto, principalmente no que
tange aos registros dos imóveis haverá grande dificuldade por parte do Estado
da Colômbia, posto que seria necessária uma força tarefa junto aos cartórios
de registros para desarticulá-los a fim de resguardar os interesses das vítimas,
posto que na forma como se encontram configurados a tarefa que se propõe pela
Lei de Justiça e Paz é quase impossível de ser alcançada.
Por fim a Comissão ainda ressaltou que a forma como foi disposta a
legislação em comento, deixou a desejar quanto os esclarecimentos referentes
a funcionalização de todo o procedimento para aplicação da lei e obtenção por
parte dos agentes desmobilizados dos benefícios penais conferidos pela lei.
A crítica da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se encerra
com o destaque de alguns desafios que o Estado da Colômbia deverá enfrentar
para que possa ser garantida a eficácia da lei como instrumento pacificador,
sendo eles: (i) cumprimento dos requisitos de exigibilidade e sua manutenção;
(ii) investigação exaustiva dos fatos a fim de que se busque a real versão
dos fatos; (iii) fortalecimento da presença estatal junto aos cartórios a fim
de possibilitar a devolução dos bens tidos em posse do GAOML; (iv) real
participação das Vítimas durante o processo de desmobilização e aplicação da
lei em comento e por fim que (v) todas as determinações obrigacionais a que
estiver sujeito o Estado da Colômbia por força de imposição da CIDH sejam
efetivamente cumpridas.
Muitas outras críticas foram formuladas em razão da Lei de Justiça e
Paz, sempre sob a plataforma de que a lei favorece a impunidade e não facilita
a paz do país, sendo que tais argumentos são combatidos sob o discurso de que
não se trata de uma lei de perdão, de anistia, mas sim de uma lei que prevê a
apuração de todos os delitos, com investigação e condenação dos culpados e
inclusive com a reparação das vítimas, sendo este o sentido da lei estudada.
CONCLUSÃO
O trabalho apresentado teve por objetivo a busca de uma análise detida
sobre a lei de nº 975 de 2005 do Estado da Colômbia, comumente conhecida
como Lei de Justiça e Paz.
Para que fosse possível a análise pretendida foi esboçada as origens
do Paramilitarismo no estado da Colômbia, inclusive retratando-se o cenário
histórico dos anos de 1946 a 1964 período em que uma série de protestos
conhecida como La Violência associado a uma pobreza extrema, onde 60%
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da população era rural, e ataques constantes à propriedade privada, levaram o
governo a emitir o Decreto legislativo 3398 e a posteriormente a Lei 48 de 1968
a autorizar a criação de grupos de autodefesas armadas.
Esses grupos inicialmente criados para auxiliar o governo a conter os
atos de violação da paz, foram desvirtuados e se tornaram verdadeiros grupos
de extermínio e violência contra aqueles que não podiam pagá-los, utilizandose da autorização que possuíam para funcionamento, de forma deturpada e com
prática constante de tortura, estupro, incineração, decapitação e mutilação de
suas vítimas, cometeram os maiores atentados contra a população colombiana
sendo comum a violação de direitos humanos daquela sociedade.
A situação se tornou insustentável e o governo de Álvaro Uribe Vélez
após diversas discussões com o Senado, propõe ao Congresso, finalmente em
fevereiro de 2005 o projeto de lei que veio a ser conhecido como a Lei de
Justiça e Paz, sendo aprovada.
A Lei de Justiça e Paz foi alvo de inúmeros questionamentos pelos mais
diversos órgãos governamentais e não governamentais, mas em 18 de maio
de 2006 a Corte Constitucional da Colômbia emitiu seu pronunciamento pela
constitucionalidade da norma.
Os argumentos que justificaram a constitucionalidade foram de forma
sucinta os seguintes: (i) atendimento de proteção a vítima e sua participação
no processo de desmobilização; (ii) garantia de reparação da vítima e ou
familiares; (iv) previsão de condições e regramentos específicos para obtenção
dos benefícios previstos na lei aos desmobilizados.
O cerne da aprovação da Lei de Justiça e Paz e sua garantia de
constitucionalidade se deve ao fato de que embora possa aparentar se tratar de
uma lei de “anistia”, ela não se confunde com tal instituto, vez que se revela
como uma lei onde haverá a investigação, a sentença e condenação dos culpados
pelas práticas de atos ilícitos, sem deixar de se atentar que a lei prevê um
cumprimento mínimo de pena, ou seja, não se trata de uma lei onde se houver
colaboração haverá o perdão de seus atos, mas sim de uma forma de incentivar
os grupos a se desarmarem e atentarem para o momento que o governo lhes
proporciona de reparação de seus erros e pacificação do estado da Colômbia.
Ainda pode se observar que a intenção do legislador foi de instituir uma
forma de se favorecer a paz naquele estado, e não deixar de punir aqueles que
praticaram atos ilícitos contra uma população carente e descrente de seus direitos.
Assim, a Lei de Justiça e Paz foi ainda questionada pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos que emitiu parecer detalhado sobre a lei
e todos os problemas que a cercam, ou seja, detalha-se problemas de eficácia
quando na desmobilização coletiva, o indivíduo descumpra os regramentos da
Lei de Justiça e Paz e qual seria a consequência para o grupo ao qual pertence.
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Outro ponto destacado pela Comissão Interamericana foi em relação
aos curtos prazos estabelecidos pela lei, e a impossibilidade de se efetivar um
processo justo e profundo sobre os atos praticados em tão curto tempo, o que
pode levar a invalidade do processo de desmobilização, ou ainda a investigação
e condenação sem que seja realizada a busca da verdade de forma exaustiva.
Questionou-se ainda a ausência de prazo para reparação das vítimas, que
não consta na Lei de Justiça e Paz, o que pode gerar a ineficácia da lei naquilo
que ela preza como maior diferencial, ou seja, a reparação e participação da
vítima no processo de desmobilização desses grupos armados.
Além das críticas contidas no pronunciamento da Comissão
Interamericana de direitos humanos, outras inúmeras críticas foram feitas em
relação a Lei de Justiça e Paz, sempre sob o argumento de que a lei favoreceria
a impunidade e não facilitaria a paz, o que se contra argumenta com o fato de
que não se trata de uma lei de “perdão” ou “anistia”, mas sim de uma lei que
propicia uma verdadeira investigação e condenação dos culpados, inclusive
com a reparação das vítimas.
Sem dúvidas, são diversos os pontos problemáticos apresentados e
constantes na Lei de Justiça e Paz, no entanto, ainda assim, o entendimento
que se firma é de que a lei se monstra constitucionalmente válida e com plenas
condições de se cumprir todos os princípios internacionais de direito penal e
proteção aos direitos humanos, garantindo dessa forma o desmantelamento dos
grupos armados e proporcionando a possibilidade de reparação das vítimas para
sanar um passado triste e gerar um futuro de esperança e paz que é o principal
objetivo da norma estudada.
Assim, não há como se negar que a lei estudada possui diversos
problemas que precisam ser verificados e gradualmente corrigidos, mas
não se pode negar que os esforços empreendidos para que a Lei de Justiça
e Paz cumpra seu papel como verdadeiro instrumento de pacificação para
o estado da Colômbia.
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Resumo: O presente trabalho busca a partir do conceito do princípio da segurança
jurídica traçar a sua relação com a ideologia política e jurídica. Pautando numa
pesquisa histórico-bibliográfica, utilizando o método dedutivo pretende abordar
os aspectos elementares da segurança jurídica e o Estado, analisando a política
adotada assim como qual tipo de ordenamento jurídico, em busca da paz social.
No estudo sobre a ideologia, primeiramente será demonstrado como alguns
pensadores discorrem sobre o tema, com o marco na Revolução Francesa
e, como eram vistos os adeptos da corrente do iluminismo, para em seguida
analisar o conceituar de Ideologia e sua aplicação no sentido de almejar uma
sociedade livre, igual e fraterna. Posteriormente será analisado outro momento
histórico tal como a Revolução Industrial e diante a busca por um Estado igual
e os ideais preconizados justamente para proporcionar a segurança jurídica a
todos os cidadãos.
Palavras-Chave: Segurança Jurídica. Ideologia Política e Ideologia Jurídica.
Abstract: This job search from the concept of the principle of legal certainty
trace its relationship with the political and legal ideology. From a historicalbibliographical research, using the deductive method will address the basic
aspects of legal certainty and the state , analyzing policy adopted as well as
what kind of legal system in search of social peace . In the study of ideology,
it will first be shown to some thinkers and fro as a theme, with the mark in the
French Revolution and the Enlightenment were seen as the current fans , to then
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analyze the conceptualizing of Ideology and its application towards a society
craving free, equal and fraternal . Later, it will be analyzed other historical
moments such as the Industrial Revolution and before the search for an equal
state, advocated ideas precisely to provide legal certainty for all citizens .
Keywords: Legal security. Ideology Policy and Legal Ideology.
1. Introdução; 2. Do princípio da Segurança Jurídica; 3. Ideologia –
correntes filosóficas; 3.1. Ideologia política e jurídica; 4. Do princípio
da Segurança Jurídica e Ideologia política e jurídica – Decorrência e
confiança; 4. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
Em cada Estado, independentemente da ideologia política adotada, é
almejada a segurança jurídica, com ênfase nos países ocidentais, sejam eles
adeptos ao sistema da Civil Law ou da Common Law (divido em sistema inglês
e norte americano).
A busca da segurança jurídica tem como finalidade a melhor aplicação
do direito, justamente por isso, não se pretende com o presente artigo dizer
qual sistema é mais adequado, pois ambos possuem seus prós e contra, e sim,
a relação do princípio da segurança jurídica com a Ideologia política e jurídica
de um Estado Soberano.
Para viver em sociedade é necessário que haja o mínimo de harmonia
nas relações sociais, políticas e jurídicas e, para tanto, as normas servem como
norte para orientar tais relações no que diz respeito ao ser/dever e fazer/não
fazer, em busca dos valores justiça e segurança.
Diante os inúmeros conflitos de interesse, verifica-se no decorrer da
história da humanidade, principalmente a partir do Iluminismo e as consequentes
Revoluções Francesa e Industrial, a busca por um Estado mais livre, justo e
fraterno. Esta busca reflete principalmente no período da Revolução Industrial,
no sentido de enaltecendo social e a paz entre as classes, sendo que este ideal foi
considerado utópico, em decorrência das regras sociais, políticas e de Direito
preconizadas.
Contudo, atualmente, entende-se que “(...) o mundo do Direito,
portanto, não é do da Justiça (em seu feitio absoluto). É o da segurança. Sem
justiça alguma o Direito – é verdade – encontrará dificuldades para manter seu
projeto de pacificação social. Sem segurança, porém, o Direito simplesmente
não existe.”102
THEODORO JUNIOR, Humberto. In: O processo na Constituição – coordenadores Ives
Granda da Silva Martins e Eduardo Jobim- “As reformas do Direito Processual Civil e o Princípio
102
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Nesse sentido, necessário buscar os valores da segurança nas relações
tanto sociais quanto jurídicas e diante o choque entre justiça X segurança, o
ideal é que se sobreponha esta sobre àquela.103 Justamente por isso, conforme
será pontuado, o princípio da segurança jurídica acaba por estar relacionado com
da ideologia jurídica e política adotada por um Estado em busca da satisfação
dos seus ideais, da igualdade e da paz social.
No caso em tela, o presente artigo, partindo de uma pesquisa históricobibliográfica, utilizando o método dedutivo, pretende demonstrar não só a
decorrência, mas a relação do princípio da segurança jurídica com a ideologia
adotada por um Estado e consequentemente a influência no Direito vigente,
concretizando a ideologia jurídica.
Prova disto verifica-se princípio da segurança jurídica, seja de forma
explícita ou implícita, tem presença em praticamente todas as Constituições
ocidentais, na busca não só da justiça pretendida, mas da igualdade e isonomia na
aplicação do Direito, independentemente da ideologia política e jurídica adotada.
Podemos tomar como exemplo, principalmente no Direito europeu, o
direito português, alemão e francês. No direito lusitano, embora sem previsão
expressa do princípio da segurança jurídica, é defendida por seus estudiosos
e na jurisprudência104. Já no direito alemão, após as guerras do século XX, a
segurança jurídica é almejada como direito fundamental, equiparando-a no
mesmo patamar de justiça105 e, no direito francês, até mesmo por questões
históricas, visando o respeito da hierarquia das normas, os direitos fundamentais,
o Estado Democrático de Direito e a Separação de Poderes, condizentes com
sua ideologia, a Corte de Justiça coloca o princípio da segurança jurídica como
“exigência fundamental”106, o que demonstra a grande importância do tema do
presente estudo.
2. DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Ao tratar do princípio da segurança jurídica, importante relacionar com
a igualdade e fraternidade entre os povos pertencentes a um determinado Estado.
A Constituição Federal brasileira de 1988, no seu preâmbulo já demonstra
a preocupação com este princípio, trazendo em seu bojo de forma expressa
Constitucional da Segurança Jurídica” São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2008, p. 262.
103
NERY, Nelson Junior. Princípios do Processo na Constituição Federal – Processo Civil, penal
e administrativo. Editora Revista dos Tribunais, 9ª ed. 2009.
104
THEODORO JUNIOR, Humberto. In: O processo na Constituição – coordenadores Ives
Granda da Silva Martins e Eduardo Jobim- “As reformas do Direito Processual Civil e o Princípio
Constitucional da Segurança Jurídica” São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2008, p. 242.
105
Idem, p.244.
106
Idem, p.246.
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e, logo em seguida no artigo 5º, refere a segurança jurídica como garantia
constitucional.
Percebe-se que a segurança jurídica, ao ser um valor equiparado com
uma garantia constitucional também é uma forma de fortalecer o princípio da
dignidade da pessoa humana, no sentido de que a partir do momento que o
indivíduo é tratado em suas relações cotidianas amparado pela segurança, logo,
terá uma vida digna em todos os setores, sejam eles jurídico, político e social.
Importante dizer que o princípio da segurança jurídica tem presença
em todas as sociedades organizadas, sempre com o fim de assegurar os direitos
e a paz social do Estado Soberano, desde a Antiguidade, como por exemplo,
o Código de Hamurabi, com previsão de regras para o bom convívio social e
consequentemente, concretizar a segurança jurídica.
Hodiernamente a segurança jurídica, tem o intuito de fortalecer o
ordenamento jurídico, para o fim de concretizar a dignidade da pessoa humana,
nesse sentido, pontua Ávila (2011, p.64):
A segurança jurídica é, igualmente, um meio de
garantir a dignidade da pessoa humana. O respeito
à dignidade abrange o tratamento do homem como
pessoa capaz de planejar o seu futuro. O homem é
um ser orientado para a ação futura, que procura, no
seu agir, estabilizar o futuro. A garantia da dignidade
engloba, pois, o respeito da autonomia individual
do homem. A insegurança jurídica prejudica, enfim,
a vida dos cidadãos. Ela atua negativamente sobre
a instituições e sobre os investimentos internos
e externos, já que prejudica as decisões de longo
prazo em virtude da absoluta impossibilidade
de apreensão das normas futuras e das decisões
passadas. A mudança frequente da legislação afasta
o investimento e impede ações de médio e de longo
prazos necessárias a uma economia de mercado.
Aqui encontra uma problemática em definir segurança jurídica, haja
vista, que quando a norma torna vigente sob o argumento de justamente estar
em consonância com princípio da segurança jurídica, essa mesma norma pode
acabar por gerar a insegurança jurídica para uma determinada parcela de pessoas
que não será beneficiada, prejudicando a dignidade daqueles que necessitam.
Além da relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, deve
também ressaltar que a segurança jurídica para ser efetiva, deve haver a presença
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do princípio da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de gerar certeza e
previsibilidade no direito, proporcionando um respaldo ao cidadão para poder
mensurar as consequências dos seus atos perante o Estado, sem ser pego de surpresa.
3. DA IDEOLOGIA – CORRENTES FILOSÓFICAS
Antes de adentrar propriamente dito na questão da Ideologia, seja ela
política ou jurídica, importante tratar das correntes filosóficas no direito quais
sejam do humanismo jurídico, do realismo jurídico e do positivismo jurídico.
A primeira corrente advém do humanismo, considerada uma filosofia
da moral, colocando o homem com ser principal, com tendência mais ao
empírico do que espiritual seguido principalmente pelos filósofos iluministas,
com preocupação com a ética e a dignidade do ser humano, recusando as
explicações transcendentais, declinando-se ao racionalismo.107
Nessa toada, o humanismo jurídico, com o reconhecimento dos direitos
humanos e seu intuito humanista restabelece a relação entre direito e justiça, segundo
Dallari (http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/dalmodallari/dallari20.html), a
ordem jurídica positiva não deve ser em desacordo tais direitos, vejamos:
O que na linguagem contemporânea se nomeia como
“direitos humanos” são as faculdades  e possibilidades
que decorrem da condição humana e das necessidades
fundamentais de toda pessoa humana. Tais faculdades
e possibilidades são inerentes à natureza humana e se
referem à preservação da integridade e da dignidade
dos seres humanos e à plena realização de sua
personalidade. Por essas características fica evidente
que a ordem jurídica positiva não pode ser contrária
aos direitos humanos, não se admitindo que uma norma
legal, sua interpretação e aplicação contrariem as
exigências éticas da dignidade humana. Precisamente
por se tratar de faculdades e possibilidades que nascem
com a pessoa humana elas devem ter na ordem jurídica
positiva sua proteção e a garantia da possibilidade de
sua satisfação e expansão. Pode-se dizer que os diretos
humanos são os equivalentes das necessidades humanas
fundamentais, aquelas que devem ser atendidas para
que se preserve o mínimo compatível com a dignidade
HUMANISMO. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo>. Acesso em 16
de fevereiro de 2015.
107
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humana e para que todos tenham a possibilidade de se
desenvolver nos planos material, psíquico e espiritual.
Por isso mesmo são universais, pois se referem a
características de todos os seres humanos, de todas as
épocas e de todos os lugares.
Diverso da corrente filosófica humanista, resumidamente acima
apresentada, que busca a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana,
não admitindo que o direito positivo seja contrário aos direitos humanos, tendo
em vista que tais direitos estão relacionados com as necessidades fundamentais do
Homem, temos o realismo jurídico, advindo de uma corrente que surge nos Estados
Unidos, no século XX, pautada na atividade do judiciário e na decisão do juiz.
O realismo jurídico, parte do pressuposto que o direito nasce a partir
das decisões do juiz, fundamentado nas decisões já proferidas, sendo a regra
jurídica aplicada quando interp retada pelo juiz e, o direito é formado a partir
dos casos concretos e de decisões já proferidas.108
A terceira corrente mencionada, do positivismo jurídico, tem origem
na Europa no séc. XIX, considerada uma teoria explicativa, advinda da
monopolização capitalista. Em virtude da mecanização acabou por desprestigiar
o direito natural, positivando as regras religiosas em leis estatais, realizando a
total separação entre direito e moral.109
Destaca-se a necessidade de apontar sobre as três correntes, as correntes
filosóficas do positivismo e humanismo jurídico e os limites da ideologia jurídica
e política, antes de adentrar a parte de ideologia e segurança jurídica, para o fim
de compreender que a corrente do positivismo está fundamentada na positivação
das normas e em contrapartida, a corrente humanista está voltada para a questão
dos direitos humanos e, desta feita, sendo que, qualquer corrente estudada, é
necessária a presença do princípio da segurança jurídica e consequentemente
fortalecer a ideologia adotada, como passa a apresentar o próximo tópico.
4. DA SEGURANÇA JURÍDICA E IDEOLOGIA POLÍTICA E JURÍDICA – DECORRÊNCIA E CONFIANÇA
Primeiramente, necessário conceituar a palavra Ideologia, sem focar
em um único doutrinador ou cientista jurídico, para melhor compreender a
questão da ideologia jurídica e política.
POSITIVISMO. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo_jur%C3%ADdico>.
Acesso em 16 de fevereiro de 2015
109
HUMANISMO. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Positivismo_jur%C3%
ADdico>. Acesso em 16 de fevereiro de 2015.
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Para Marx a ideologia estava voltada a falsa consciência sobre as classes
dominantes do que simplesmente um sistema de ideias de caráter eventual e
místico voltado para as crenças políticas.110
No entanto, outros doutrinadores asseveram que a partir do filósofo
Destrutt de Trazy, com a divulgação de seus pensamentos, preconizado o
termo ideologia, recebendo severas críticas de Napoleão Bonaparte no Pós
Revolução Francesa, que consequentemente tentou proibir o estudo da ciência
moral e política.111
Ainda, em relação ao conceito de ideologia conforme acima exposto,
informa Freitas (2005), o seguinte:
Em Tracy a ideologia seria o estudo da origem
e formação das ideias, sendo assim, ciência
propedêutica em relação as demais. Já em Marx e
Engels a questão das ideias se colocava inicialmente
no quadro do sistema hegeliano. Neste a ideia é
sujeito, cujo predicado seria constituído por suas
objetivações (natureza, história, sociedade). Pois
Marx e Engels, embora, inicialmente feurbachianos,
elidiram o socialismo utópico daquele ao optarem
pelo socialismo histórico ou dialético ou marxista,
como posteriormente foi chamado. (...) Marx
entendia a ideologia vinculada às condições materiais
de produção, sendo as ideias produzidas a partir
do dinamismo das relações humanas. Apesar de
objetivas ocultar a realidade, a ideologia faria parte
dela, pois a vida determinaria a produção de ideias,
e não o contrário, em interpretação que ultrapassava
tanto os ideólogos como os empiristas, ao vincular
a ideologia com as relações sociais, procurando na
história as causas da alienação. Disponível em:
<(http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20
FREITAS, Lorena de Melo. Marxismo, Direito e a problemática da ideologia política. Artigo
apresentado ao 4º colóquio Marx e Engels. CEMARX/UNICAMP. Novembro de 2005. GT 2:
Marxismo e Ciências Humanas. Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS% 20IV%20
COLOQUIO/comunica%E7%F5es/GT2/ gt2m2c4.pdf.>. Acesso em 16 de fevereiro de 2015.
111
FREITAS, Lorena de Melo. Marxismo, Direito e a problemática da ideologia política. Artigo
apresentado ao 4º colóquio Marx e Engels. CEMARX/UNICAMP. Novembro de 2005. GT 2:
Marxismo e Ciências Humanas. Disponível em:
<http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/comunica%E7%F5es/GT2/
gt2m2c4.pdf.>. Acesso em 16 de fevereiro de 2015.
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IV%20COLOQUIO/comunica%E7%F5es/GT2/
gt2m2c4.pdf>. Acesso em 16 de fevereiro de 2015).
A partir do conceito de ideologia acima, surge o problema em relação
à ideologia jurídica, pois tende a fazer as pessoas pensarem que sob um viés
de completude de que o direito tudo pode resolver, tocando diretamente na
chamada segurança jurídica e do aspecto da certeza.
Isto porque, por mais neutro que seja o magistrado ao julgar o caso
concreto de forma imparcial, este tem suas ideologias formadas, sejam elas
culturais e até mesmo políticas, podendo influenciar diretamente no julgamento,
abalando os valores da certeza e da segurança jurídica, como vemos em
inúmeros casos de jurisprudências sobre o mesmo assunto com posicionamentos
totalmente antagônicos.
No que diz respeito à ideologia política, esta teve origem na transição
do feudalismo para o capitalismo e Marx, por sua vez, pautava no pensamento
político e social moderno. Importante dizer que na evolução da história diferentes
princípios e valores pautaram os propósitos dos diversos movimentos políticos,
cada um com sua ideologia, dentre eles, por exemplo, o movimento comunista;
movimento fascista, movimento absolutista, movimento liberal etc.112
As ideologias políticas tem relação direta com as características
econômicas, de acordo com a que está presente no poder de uma determinada
sociedade. Melhor explicando, tomemos como exemplo o Socialismo e o
Liberalismo, podendo o primeiro ser conhecimento como movimento de
Esquerda e o segundo de Direita. Quando presentes regras liberais, verificase uma economia pautadas na propriedade privada e o desejo de expandir o
capitalismo, em contrapartida, os movimentos de Esquerda, tentam de forma
acirrada combater o capitalismo e o fim da divisão das classes.
O estudo das correntes filosóficas do positivismo e humanismo jurídico tem
relação com a questão da ideologia jurídica e política, pois dependendo da ideologia
política adota, em nome da segurança jurídica, irá aplicar seus ideais e formular
suas normas, influenciando na criação da ideologia jurídica que será adotada.
Temos como exemplo o Estado Democrático de Direito, possui como
pilares os princípios, como os presentes no preâmbulo da Constituição, contudo,
teve forte influência da ideologia política da época e consequentemente
influenciando na ideologia jurídica e a criação da sua Carta Magna.
As leis, jurisprudências e as normas jurídicas em geral, se modificam
conforme a transformação da sociedade em que é aplicada. Tais transformações
MENDONÇA. Juliana Cunha. Identificação Ideológica, atuações e coligações partidárias dos
Partidos Políticos na cidade de Parintins. Disponível em: <http://www.portalconscienciapolitica.
com.br/ci%C3%AAncia-politica/ideologia/ideologia-politica/>. Acesso em 16 de fevereiro de 2015.
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possuem influencias diretamente com a ideologia política da época, ou seja, a
forma pela qual é a ideologia do partido governante, seja ele de direita ou esquerda.
O Estado Democrático de Direito, e nossa Constituição Federal de
1.988, a título de exemplificação, anteriormente havia um Estado totalitário
advindo de uma ditadura militar e, ao conquistar um Estado Democrático, com
nova ideologia política, foi necessária a realização de um novo contrato social,
qual seja a Carta Magna de 1.988, com sua ideologia jurídica ali sacramentada.
Desta feita, a nova ideologia política, reflete diretamente na ideologia
jurídica, dando surgimento a uma nova Carta Constitucional, com preceitos
assecutórios para uma sociedade justa e fraterna, conforme dispõe o preâmbulo
da nossa Constituição vigente.
Importante lembrar, que o termo ideologia não pode ter ligação somente
ao marxismo, pois como já verificado, tem relação com o filósofo Tracy.
Analisando o lado linguístico o mesmo filósofo relaciona a Ideologia como
“Ciência das Ideias”113, já Karl Mannhein (1968, p.81) defende ideologia como:
A concepção particular de ideologia implicada
quando o termo denota estarmos céticos das ideias
e representações apresentadas por nosso opositor.
Estas são encaradas como disfarces mais ou menos
conscientes da real natureza de uma situação cujo
o reconhecimento não estaria de acordo com seus
interesses. Essas distorções variam uma escala que
vai desde as mentiras conscientes até os disfarces
semiconscientes e dissimulados. Essa concepção
ideológica, que veio gradativamente sendo
diferenciada da noção de mentira, encontrada no
senso comum, é particular em vários sentidos. Sua
particularidade se torna evidente quando é contratada
com a concepção total, mais inclusiva, da ideologia.
Referimo-nos aqui à ideologia de uma época ou de
um grupo histórico-social concreto, por exemplo, a
de uma classe, ocasião em que nos preocupamos com
as características e a composição de estrutura total da
mente desta época deste grupo.
Da concepção acima, analisa-se que um dos conceitos atinentes à
ideologia, está relacionado com distorções da realidade de um determinado
Wolkmer, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1995, p.92.
113
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grupo social de uma determinada época, em virtude da descrença de determinada
classe social, em virtude da segurança social que lhe acomete.
Após a Revolução Francesa, precisamente no pré e pós Revolução
Industrial, o marxismo se expandiu, com isso o termo ideologia passou ser
analisado juntamente com a utopia, com vertentes positivas e negativas114.
No entanto, o estudioso Wolkmer (1995, p.102), descreve a ideologia
em tópicos, para melhor interpretar, senão vejamos:
Assim,
torna-se
apropriado
descrever
as
características essenciais das ideologias (no seu
sentido de “integração”), apontadas detalhadamente
em uma análise interpretativa feita pelo politólogo
norte-americano Hebert Waltzer. Senão – veja-se em
síntese – que:
a)- A ideologia surge em condições de crise, durante
períodos de profunda tensão social.
b)- A ideologia tem um alcance amplo e variado:
os indivíduos estão ligados a ideologia pelos
transmissores de massa, tais como, partidos
políticos, grupos de interesse, educação e meios de
comunicação.
c)- A ideologia é um padrão sistemático de
pensamento político: ideias logicamente relacionadas
que oferecem uma explicação e uma visão do destino
humano.
d)- A ideologia é autônoma e auto-suficiente. Tratase de um padrão de ideias integradas em torno de
algumas premissas básicas, contendo suas próprias
a)- significado positivo de ideologia – É a ideologia compreendida como sistema de atitudes
integradas de um grupo social – ideologia enquanto sistema de ideias relacionadas com a ação
de pensar de pessoas ou grupos – ideologia como ordenação de crenças “que são elaboradas e
integradas entre si, de maneira mais ou menos coerente, de modo a poder funcionar como guia de
ações e de comportamentos, como critérios idôneos para justificar o exercício do poder, explicar
as conexões entre atividades políticas e outras formas de atividade”.(...) b)- Significado negativo de
ideologia – É a ideologia entendida como falsa ciência das relações de domínio entre as classes –
ideologia como ilusão, mistificação, distorção e oposição ao conhecimento verdadeiro – ideologias
são ideias erradas, incompletas, distorcidas, dissimulações sobre fatos ou sobre a realidade social
– ideologia, portanto, como enuncia M. Chauí, é “um conjunto lógico, sistemático e coerente de
representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem
aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, e como devem sentir, o que
devem fazer e como devem fazer. (Wolkmer, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 2ª ed.,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p.93 e 95).
114
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regras de mudança e desenvolvimento.
e) – A ideologia é abstrata. Não é um retrato da
realidade, mas um modelo derivado de percepções
da realidade. Dessa forma, a ideologia tende
a ser reducionista, oferecendo explicações e
recomendações gerais.
f)- A ideologia tende a ser exclusiva, absoluta e
universal; pois, em sua lógica, pretende incorporar as
ideias que representam os verdadeiros princípios do
progresso e da justiça.
g)- A ideologia é um argumento persuasivo: não
apenas informa, mas gera emoção; sustenta a crença
e a ação.
h)- A ideologia é milenária: busca transcender a
realidade presente, prometendo um mundo melhor.
i)- A ideologia tende a ser excessiva. Predestinada a
não se concretizar plenamente, é algo que nós muito
mais desejamos do que esperamos ser realizado.
j)- A ideologia é programática: envolve estratégias
de ação que alteram significativamente as metas e os
ordenamentos da sociedade.
l)- A ideologia é programática: envolve estratégias
de ação que alteram significativamente as metas e os
ordenamentos da sociedade.
m)- A ideologia experimenta desenvolvimento, mas é
resistente às mudanças do grupo social.
n)- A ideologia está entrelaçada em movimentos
políticos: é através de organização que as ideologias
são disseminadas e executadas.
A ideologia, sobre modificações a depender da classe dominante de
cada realidade histórica e social analisada, não sendo ideólogos aqueles que
fazem parte da classe menos prestigiada, mas também quem está no comando
do Estado, no sentido de disseminar suas ideias e garantir a segurança dos seus
ideais almejados.
O estudo de Marx no que diz respeito aos ideais da burguesia X classe
operária, teve grande repercussão em toda sociedade da época, considerada a
grande responsável pela Revolução Russa, liderada por Lênin115.
Lênin sabia claramente que, tanto os trabalhadores, quando os patrões, possuíam ideias
próprias, especificas, e para ele o conceito de ideologia era um conceito muito claro: havia duas
115
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Nessa toada, pontua-se que as grandes revoluções sociais foram
banhadas pela ideologia política adotada e ao influenciar o direito, com o
surgimento de um novo contrato social, ou seja, uma nova Carta Constitucional
concretizou a ideologia jurídica, deste novo Estado.
Perlustrando em boas ideias, temos a ideologia nazista, que em
nome da segurança jurídica daquele Estado, acabou por cometer atrocidades
imensuráveis, em nome da ideologia política que determinava as regras e
consequentemente também em nome da ideologia jurídica.
Deve-se enfatizar que a ideologia política, quando voltada para o
capitalismo e liberalismo, proporcionou a abertura da humanização dos
direitos e aumentar os estudos sobre a fraternidade e a necessidade da
busca por um Estado mais fraterno, decorrência da corrente jusnaturalista,
conforme Campos (2000, p.156):
A função ideológica da teoria jusnaturalista,
enquanto proposição defensora de um ideal eterno
e universal, nada mais fez do que esconder seu real
objetivo, ou seja, possibilitar transposição para um
outro tipo de relação política, social e econômica,
sem revelar os verdadeiros atores beneficiados. A
ideologia enunciada por este jusnaturalismo mostrouse extremamente falsificadora ao clamar por uma
retórica formalística da igualdade, da liberdade, da
dignidade e da fraternidade de todos cidadãos.
Em contrapartida, o juspositivismo116, fundamentado na ideologia
jurídica do Estado, para fortalecer a sua segurança jurídica, cria leis que muitas
vezes não favorecem a todos, no entanto, devem ser cumpridas.
O princípio da segurança jurídica está presente em todos os Estados,
seja para proteger as classes desprivilegiadas ou para fortalecer as que estão
no poder, de forma que a partir da ideologia adotada politicamente, tenderá o
ordenamento jurídico seguir a estes ideais influenciando na ideologia jurídica.
ideologias na sociedade, a ideologia proletária e a ideologia burguesa. Ou seja, aquela ideia de que
a ideologia é uma coisa falsa, usada para enganar, para explicar fatos de forma errada, já não era
aceita por Lênin. A palavra ideologia, assim, foi adquirindo cada vem maior importância. Isso não
foi por acaso. Nessa época, em 1920, iniciava-se também a diluição, o desaparecimento daquilo
que foi chamado anteriormente de ideologia ou de cultura proletária. MARCONDES FILHO,
CIRO. Ideologia. Coleção para entender: 1. Global Editora, 7ª ed. Cidade: março de 1991, p.17.
116
O juspositivismo tem sua origem na doutrina positiva, cujo maior expoente é Augusto Comte. De
acordo com essa doutrina, a atividade filosófica e científica deve restringir-se à análise da realidade,
por meio da observação das leis e das relações entre os fenômenos. (CAMPOS: 2011, p.193)
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Assim, deixando o ordenamento jurídico mais protetivo e abrangendo
uma maior, gama de interesses, relacionado com a ideologia adotada, referida
ideologia acaba por influenciar a grande maioria dos cidadãos, o que leva a
relação com outro princípio, qual seja o princípio da confiança jurídica,
defendido por Quintela (2013, p.117):
(...) a segurança jurídica, como princípio, decorre
do “macroprincípio” estruturante da ordem
constitucional brasileira, o Estado de Direito (...) a
segurança jurídica possui, em termos precípuos, a
função de mediatizar o sobreprincípio do Estado de
Direito, e, ao empreender tal tarefa, o subprincípio
“segurança jurídica” transmuda-se em sobreprincípio,
dele decorrendo, além da segurança jurídica objetiva
(da qual deriva a irretroatividade e a proteção ao
direito adquirido), também a segurança subjetiva,
ou proteção da confiança. “Impõe-se, assim, seja
realizado o itinierário argumentativo pelo qual será
possível deduzir do princípio da segurança jurídica
o princípio da proteção da confiança, perfazendo, em
termos mais amplos, a dedução ‘Estado de Direito/
Segurança Jurídica/Proteção da Confiança’”.
Portanto, não importa qual a Ideologia adotada por um determinado
Estado, caracterizando a Ideologia Política – Nacionalista, Liberalista, Socialista
– o fato é que qual seja a Ideologia, em nome da segurança jurídica, acabara
por organizar o Estado por meio de regras, fazendo nascer a Ideologia Jurídica
e consequentemente, oferecer a proteção devida ao seu cidadão, para almejar a
confiança devida no referida Estado e no seu Soberano.
CONCLUSÃO
Diante o estudo apresentado, partindo do pressuposto que todo Estado
almeja a segurança jurídica, buscou o estudo da interpretação do termo ideologia
para chegar no tema voltado para a ideologia política e jurídica.
Inicialmente elencou sobre o valor do princípio da segurança jurídica
e até mesmo do valor justiça, ressaltando a previsão Constitucional em nossa
Carta Magna, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, em
busca da paz social. Lembrando ainda, o fato do princípio da segurança jurídica
estar presente no estudo Direito, desde a antiguidade, quando por meio de suas
leis, buscou-se a organização das sociedades.
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Em conseguinte, para melhor compreensão sobre a ideologia, elencou
sobre as correntes filosóficas do humanismo, do realismo e do positivismo
jurídico, sendo a primeira voltada para as questões morais, empíricas e tendo o
homem no centro, influenciada pelo iluminismo; a segunda pautada na formação
do direito a partir dos casos concretos, dos julgamentos e decisões proferidas e a
terceira, tem o fim de positivar as regras para viver em sociedade.
Após esta análise, buscou-se trazer no presente artigo o conceito do
termo ideologia, tanto na visão de Marx, como o precursor Destrutt de Trazy –
durante o período da Revolução Francesa - que teve forte resistência por meio
de Napoleão Bonaparte.
Posteriormente chegou ao objeto da presente pesquisa, que trata da
ideologia política e jurídica e sua relação com o princípio da segurança jurídica.
Nesse sentido, analisou a ideologia política, com origem na fase do fim da Idade
Média e início do Capitalismo pautado nos movimentos sociais na luta entre
burguesia e classe do operariado.
Verifica-se a questão da Revolução Industrial e as ideias marxistas
influenciou outros movimentos, como na Rússia, em busca da ideologia política
voltada para o Socialismo, além de outras transformações sociais.
Ademais, foi pautado na ideologia política que as maiores atrocidades
da humanidade, advindas da segunda guerra mundial, aconteceram, pois,
fundamentado na ideologia política do Estado Nazista, amparado na lei criada
por esta ideologia, acabou criando uma ideologia jurídica - amparada no
princípio da segurança jurídica daquele país - dizimou inúmeros inocentes,
vítimas daquele Estado Nacionalista ao extremo.
Contudo, com a fim da segunda guerra mundial, a ideologia política
voltada para o capitalismo, trouxe grande contribuição para a humanização
dos direitos, inclusive os preconizados na Revolução Francesa – liberdade,
igualdade e fraternidade, enaltecendo a corrente jusnaturalista.
No entanto, também enalteceu a corrente juspositivista, no sentido de
criar leis e regras jurídicas, para fortalecer a segurança jurídica, seguindo as
regras do novo pensamento e da ideologia jurídica.
Nesse diapasão, a tentativa de um ordenamento mais seguro e protetivo,
de acordo com a ideologia adotada, fortalece o princípio da segurança jurídica
assim como o princípio da confiança jurídica, decorrente daquele, que irá
determinar as regras e normas, de acordo com a ideologia política adotada e
consequentemente a ideologia jurídica.
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Resumo: A fraude à execução é um instituto de grande relevância para o direito
porque diz respeito especificamente à efetivação da tutela jurisdicional. Este
trabalho abordará a discussão doutrinária e jurisprudencial levada a efeito
especialmente no que se refere à fraude decretada no curso da demanda, por
ser esta a hipótese de maior recorrência nas relações jurídicas. Será também
abordada a ausência de normas processuais disciplinando a matéria e as
consequências advindas dessa omissão legislativa. Por fim, será realizada
também uma análise da redação dos artigos relacionados ao assunto no Projeto
do Novo Código de Processo Civil e no Código aprovado em 2015.
Palavras-Chave: fraude à execução; Demanda pendente; Elemento subjetivo.
Abstract: The execution fraud is an institute of great relevance to the Law
because it regards specifically to the judicial protection implementation. This
study will approach the doctrine and the jurisprudence discussion carried out
especially when it refers to the fraud recognized in the progress of the lawsuit,
as this is the major recurrence hypothesis in the juridical relationships. It also
will be approached the absence of processual norms disciplining the subject and
the consequences produced from this legislative omission. At last, it will also
be carried out an analyses of the composition of the legal articles related to the
subject in the New Code of Civil Procedure Bill and the Code approved in 2015.
Keywords: execution fraud; Pendant lawsuit; Subjective element.
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INTRODUÇÃO
O instituto da fraude à execução, caracterizada no ordenamento jurídico
brasileiro pela alienação/oneração irregular de bens de uma pessoa durante o
curso de uma ação a fim de frustrar a satisfação do crédito de outrem, é de grande
relevância para o direito porque diz respeito especificamente à efetivação da
tutela jurisdicional. O instituto, tipicamente brasileiro, foi criado com o intuito
de evitar lesões aos credores, impedindo que a execução se frustrasse pela
alienação ou oneração irregular de bens capazes de saldar o débito.
Diante da inegável importância do instituto e da sua recorrência em
processos judiciais, muito se tem discutido na doutrina e na jurisprudência
acerca de suas características. É fácil constatar, no entanto, a existência de
entendimentos diferentes sobre os mais diversos aspectos do instituto. Será
possível constatar que, longe de se encontrar uniformizada, a doutrina e a
jurisprudência sobre o assunto não são pacíficas, o que acaba tornando-se fonte
de insegurança jurídica.
1. DEFINIÇÃO DO INSTITUTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO
A palavra fraude vem do latim fraus, que significa engano, mentira,
ofensa, e deriva do verbo frustrari, que, por sua vez, significa enganar,
fazer errar.117
Segundo o dicionário Aurélio, fraude significa “todo artifício
empregado com o fim de enganar uma pessoa e causar-lhe prejuízo; a fraude
traduz a intenção de procurar uma vantagem indevida, patrimonial ou não”.118
Para o dicionário Michaelis, a definição de fraude é “1. Ato ou efeito de fraudar,
de modificar ou alterar um produto ou esconder a qualidade viciada deste, com
objetivo de lucro ilícito. 2. Burla, dolo. 3. Engano, logração. 4. Contrabando.”119
Em ambas as definições fica claro o aspecto negativo de fraude, que
traz a intenção de querer causar prejuízo a alguém, por meio de algum ardil.
Muitas vezes, o prejuízo causado a terceiro vem acompanhado por algum tipo
de vantagem, patrimonial ou não, ao que causa a fraude.
Já execução pode ser entendida como a busca da satisfação de uma
prestação devida, que pode se dar de forma espontânea, ou seja, voluntária,
Origem da Palavra. Disponível em: <http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/fraude/>.
Acesso em: 27 jan. 2014, 19:45:21.
118
Dicionário do Aurélio. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Fraude.html>.
Acesso em: 27 jan. 2014, 19:35:08.
119
Michaelis (dicionário). Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/ portugues/
index.php?lingua= portugues-portugues&palavra=fraude>. Acesso em: 27 jan. 2014, 19:38:36.
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ou forçada, quando aquele que deve não o faz na forma e tempo devidos.
Neste caso, faz-se necessária a atuação do Estado, forçando o cumprimento
da obrigação, substituindo-se à vontade do devedor e agindo por meio de atos
processuais executivos.120
A fraude à execução, assim, pode ser descrita como um ato ardiloso,
engenhoso, do devedor que ostente a qualidade de executado em um processo
de execução, de modo a enganar o seu credor e o Estado com vistas a frustrar a
execução e, consequentemente, tornar inócua a tutela jurisdicional. O meio mais
comum de se fraudar a execução é alienando ou onerando seus bens, que são os
responsáveis por garantir a satisfação do credor. A alienação ou oneração apta
a constituir um ato fraudulento é aquela feita de maneira enviesada, irregular,
burlando os princípios que regem o processo executivo. Segundo Didier et al.,
“a fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao credor
(como na fraude pauliana), mas também à atividade jurisdicional executiva”.121
O vocábulo fraude traz ínsita a ideia de má-fé. No entanto, a questão de
tal elemento subjetivo ser essencial para a caracterização da fraude à execução,
seja por parte do devedor, seja por parte adquirente, foi uma das questões que
mais se polemizou na doutrina e na jurisprudência. Essa questão será adiante
vista no Capítulo 5.
A fraude à execução, no ordenamento jurídico brasileiro, vem descrita
no artigo 593 do Código de Processo Civil:
Art. 593. Considera-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito
real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração,
corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo
à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei122.
Convém trazer a definição do instituto feita por José Sebastião de
Oliveira:
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 28.
121
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 303.
122
BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário
Oficial de União, Brasília, 17 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/ l5869compilada.htm>. Acesso em: 21 jan. 2014,18:47:44.
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A fraude à execução é um instituto de direito público,
inserido no direito processual civil, que tem por
finalidade coibir e tornar ineficaz a prática de atos
fraudulentos de disposição ou oneração de bens, de
ordem patrimonial, levados a efeito por parte de quem
já figura no polo passivo de uma relação jurídica
processual, como legitimado ordinário (devedor
demandado), visando com isso impedir a satisfação
da pretensão deduzida em juízo por parte do autor
da demanda (credor demandante), configurando
verdadeiro atentado à dignidade da Justiça, cuja
atividade jurisdicional, já se encontrava em pleno
desenvolvimento123.
Diferentemente se dá com a fraude à execução tipificada no artigo 179
do Código Penal. É considerado crime “fraudar execução, alienando, desviando,
destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas”. A pena prevista é de
detenção de seis meses a dois anos, ou multa. O parágrafo único do artigo 179
do Diploma Penal esclarece que se trata de uma ação penal privada, uma vez
que somente se procede mediante queixa.
No âmbito penal, a fraude à execução é muito mais abrangente, abrigando
situações que não se enquadram no conceito de fraude à execução na esfera cível,
cujas hipóteses são mais específicas. Para a caracterização do crime de fraude,
torna-se desnecessária a presença do requisito da insolvência. Como ilustração,
pode-se citar o devedor que põe fogo em veículo de sua propriedade arrematado
em leilão. O ato pode não tê-lo conduzido à insolvência, mas a conduta está
perfeitamente tipificada no artigo 179 do Código Penal. Penalmente, assim,
incluem-se no ato típico os negócios fraudulentos, as simulações e os danos
físicos causados aos bens.124 A fraude à execução processual, assim, poderá
sempre ser enquadrada como a fraude penal, mas o inverso não é verdadeiro.
1.1 RELAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO COM A FRAUDE CONTRA CREDORES
O instituto da fraude à execução está regulado no Código de Processo
Civil (artigo 593), enquanto que o da fraude contra credores está disposto no
OLIVEIRA, José Sebastião, Fraude à Execução, p. 65 apud SALAMACHA, José Eli. Fraude
à Execução: Proteção do credor e do adquirente de boa-fé. In: SANTOS, Ernane Fidélis dos
(coordenador) et al. Execução civil: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro
Júnior. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 23.
124
MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p.22.
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Código Civil (artigos 158 e 159), e vem regulado no Capítulo denominado
“Dos defeitos do negócio jurídico”, dentro do Título “Dos Negócios Jurídicos”.
Sobre fraude contra credores, anota Maria Helena Diniz que “constitui a prática
maliciosa, pelo devedor, de atos que desfalcam seu patrimônio, com o fim de
colocá-los a salvo de uma execução por dívidas em detrimento dos direitos
creditórios alheios”.125
Diante da forte relação existente entre os dois institutos, cumpre, antes
de se tecer considerações sobre a natureza da fraude à execução, analisar as
diferenças e semelhanças entre os dois. (É importante observar, contudo, que
a comparação entre eles só cabe quando a fraude à execução referir-se àquela
prevista no inciso II do artigo 593. A prevista no inciso I tem por objeto bem
dado como garantia real, inobstante o devedor possuir outros bens).
Para a maioria da doutrina, a fraude contra credores é gênero do qual
a fraude à execução é espécie. O reconhecimento de ambas as fraudes tem por
finalidade a garantia da satisfação de um crédito e proteção aos credores contra
atos fraudulentos que visam frustrar a execução pela ausência de garantia
patrimonial. Em ambas, o bem alienado ou onerado de forma fraudulenta retornará
ao patrimônio do devedor insolvente, para que garanta o crédito executado.
A respeito da semelhança entre os institutos, leciona José Sebastião
de Oliveira:
Em ambos os institutos, o resultado final implica
o desfazimento do negócio fraudulento realizado
entre devedor insolvente e o adquirente ou seus
sucessores, apenas percorrendo caminhos diversos,
tendo como fundamento o virtual prejuízo causado
ao credor do alienante.126
De modo geral, a fraude à execução e a fraude contra credores se
diferenciam em relação: a) ao momento em que o ato fraudulento é praticado; b)
à natureza da fraude (para a corrente majoritária); e c) ao modo de impugnação.
A doutrina moderna não mais os diferencia quanto à presença do elemento
subjetivo da má-fé e quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração
da fraude. É o que será visto abaixo.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 5. ed. São Paulo:Saraiva, 1999, p. 125 apud
PEÑA, Ricardo C. S. Fraude à execução. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.59.
126
OLIVEIRA, José Sebastião de. Fraude à execução: doutrina e jurisprudência. 2. ed. atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 26, apud CLEMENTEL, Fabiano Kingeski. O marco inicial
da fraude à execução: um aspecto polêmico. Disponível em <http://www3.pucrs.br/pucrs/files/
uni/poa/direito/ graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2007_1/ fabiano_kingeski.pdf>. Acesso em: 07 fev.
2014, às 19:46:04.
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A fraude contra credores ocorre com a alienação ou oneração de
bens do devedor antes de haver processo em curso contra ele, enquanto que
a fraude à execução opera-se no curso do processo, após a instauração de
relação processual que envolva o devedor. A pendência da ação é um marco
divisório entre fraude contra credores e fraude à execução. Daí a justificativa
para esta última possuir, para a grande maioria dos operadores do direito,
natureza pública e ser considerada muito mais grave do que a fraude contra
credores. A fraude à execução frustraria, de forma imediata, o Estado e a
efetividade do processo, e por isso seria merecedora de mais severidade.
Desse entendimento comunga Liebman:
[...] é mais patente que nunca o intento de lesar
os credores, como também a alienação de bens do
devedor vem constituir verdadeiro atentado contra
o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já
em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual
a execução deverá recair. Por isso ainda mais eficaz
torna-se a reação da ordem jurídica contra o ato
fraudulento.127
Na fraude contra credores, para que haja o seu reconhecimento, haverá
a necessidade de interposição de ação própria, a ação pauliana ou revocatória, de
natureza declaratória. Só poderá compor o polo ativo da demanda o credor que
já o era à época da alienação ou oneração fraudulenta. Ocupando o polo passivo
estará o devedor e necessariamente o terceiro adquirente, que terá a possibilidade
de exercer o direito do contraditório. Já a fraude à execução não depende de ação
própria para ser reconhecida, podendo ser declarada incidentalmente no curso da
execução. O terceiro adquirente, por sua vez, não integrará a polaridade passiva,
e tão somente o bem que foi objeto da fraude é que será executado, num claro
caso de responsabilidade patrimonial secundária. Em regra, eventual exercício
do contraditório, nesse caso, não se dará nos autos da ação em que se processa a
execução, mas sim na ação autônoma de Embargos de Terceiro.
A fraude contra credores requer, segundo a doutrina tradicional, dois
requisitos para a sua configuração: o eventus damni e o consilium fraudis, que
deverão ser provados pelo credor no curso da ação pauliana. O primeiro, de
natureza objetiva, é a efetivação do prejuízo para o credor, decorrente do estado de
insolvência causado pela alienação ou oneração irregular de bens do devedor. Se
o devedor dispor de alguns de seus bens, mas ainda restar patrimônio para garantir
LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução, 4. ed., São Paulo:Saraiva, 1980, p. 108 apud
MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p.29.
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suas obrigações, não haverá que se falar em prejuízo ao credor e a fraude contra
credores não existirá. O seguindo requisito, de natureza subjetiva, é, no sentido
técnico do termo, uma articulação entre devedor e adquirente para transferência
de bens com o fito específico de frustrar a satisfação de eventual execução do
credor. Doutrina mais moderna, contudo, ao analisar a fraude contra credores,
entende por bem que o requisito do consilium fraudis é dispensável, exigindo-se
tão somente a scientia fraudis. Nas palavras de Didier et al., entende-se:
[...] não ser elemento essencial que o devedor tenha
intenção de fraudar nem consciência de que o está
fazendo. O devedor jamais poderia defender-se
dizendo desconhecer a consequência de seus atos [...].
Só exige, tal como a lei e os demais doutrinadores, a
consciência da fraude (e, não, a intenção) pelo terceiro
beneficiário de atos onerosos (Código Civil, art.159).
É o que chama de scientia fraudis, pressuposto da
fraude contra credores oriunda de atos onerosos
praticados pelo devedor.128
Para a configuração do consilium fraudis, de acordo com a redação dos
artigos 158 e 159 do Código Civil, realmente não se exige que o adquirente aja
com a intenção precípua de causar prejuízo ao credor. Na hipótese do artigo
158, o requisito do consilium fraudis ficará dispensado para a caracterização
da fraude (negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida).129
Na do artigo 159, que trata de negócios onerosos, basta que a insolvência seja
notória, ou haja motivo para ser conhecida do outro contratante.130 São esses
casos em que a fraude é presumida.
Para Maria Helena Diniz, “será notória a insolvência de certo devedor
se for tal estado do conhecimento geral. [...] Por exemplo, será notória a
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 299.
129
“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar
o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser
anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos”. In: BRASIL. Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial de União, Brasília, 11 jan. 2002.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 15
fev.2014, 19:31:47.
130
“Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a
insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante”. In: BRASIL.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial de União, Brasília,
11 jan. 2002. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>.
Acesso em: 15 fev.2014, 19:31:21.
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insolvência se o devedor tiver seus títulos protestados ou ações judiciais que
impliquem a vinculação de seus bens”.131 Trata-se, assim, do scientia fraudis,
ou seja, do conhecimento do estado de insolvência ou da possibilidade de
ser conhecida pelo adquirente. Havendo ciência da insolvência, ou havendo
condições para tê-la, e mesmo assim o negócio é levado a efeito entre o devedor
e o adquirente, fica presumida a prática da fraude em conjunto com o devedor.
Segundo Moscon, “o que releva para o direito é o conhecimento do estado de
insolvência, abstraindo-se de considerar o conluio das partes”.132 Por outro lado,
se o adquirente celebrou negócio com o devedor e consegue provar nos autos
da ação que não tinha conhecimento da insolvência e nem que havia meios
para conhecê-la, porque não era notória, será considerado de boa-fé e não se
configurará o consilium fraudis.
Na fraude à execução, a existência do eventus damni também é
primordial para o seu reconhecimento. Sem insolvência do devedor, não há
prejuízo ao credor, e não há que se falar em fraude. Já com relação ao consilium
fraudis na fraude à execução, o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
tocante sua importância tem se modificado nos últimos anos. Até a edição do
Enunciado da Súmula 375 do STJ, em março de 2009, o consilium fraudis era
dispensado, pois a intenção fraudulenta era presumida com a simples realização
do ato de alienação ou oneração. Os interesses do adquirente de boa-fé, contudo,
começaram a sensibilizar os operadores do direito, e hoje é indispensável a
prova do boa-fé e má-fé. Tal questão será abordada no Capítulo 5.
O reconhecimento da fraude à execução tem como consequência
a ineficácia do negócio jurídico celebrado pelo devedor e pelo terceiro. A
declaração da ineficácia, porém, limita-se tão somente às partes do processo
em que foi pronunciada, continuado o negócio válido para as demais pessoas. A
declaração de ineficácia faz com que o bem volte ao patrimônio do devedor para
servir como garantia da obrigação executada. Se, porém, o devedor arrumar
meios outros de quitar a dívida, extinguindo a execução, o bem, agora então
desonerado, voltará a pertencer ao adquirente. Assim também se procederá
caso o bem for expropriado e o valor arrecadado for superior ao montante da
obrigação: o remanescente voltará para o adquirente, e não para o devedor.
Assim, outros credores para quem a venda não for considerada fraudulenta, por
faltar os requisitos essenciais, não se beneficiarão com a decretação da fraude
em outro processo, mormente porque o executado nada receberá do que sobejar.
DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 5. ed. São Paulo:Saraiva, 1999, p. 125, apud
PEREIRA, Marcelo Aguiar. Fraude contra credores e Fraude à execução. Disponível em <http://
www.juspodivm.com.br/i/a/%7B39050F8B-D6BC-4870-8ABF-FEB4DCA94866%7D_1.pdf>.
Acesso em: 15 fev. 2014, às 10:51:59.
132
MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p. 43.
131
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Já na fraude contra credores, dispõem o artigo 158 e o 159 do Código
Civil que o seu reconhecimento implicará em anulação do negócio celebrado
entre o devedor e o terceiro adquirente. Seguindo à risca o significado técnico
do termo anulação, o bem voltaria em definitivo para o patrimônio do devedor
e, em caso de eventual saldo remanescente decorrente da expropriação do bem,
este voltaria para o devedor. Como resultado, credores que não o eram à época
da alienação/oneração poderiam ser beneficiados. Contudo, jurisprudência e
doutrina são unânimes em afirmar que o legislador agiu com má técnica, uma
vez que, mesmo no caso de fraude contra credores, o resultado será a ineficácia
do negócio, e não sua anulação. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DO DISSÍDIO. FRAUDE CONTRA CREDORES.
NATUREZA DA SENTENÇA DA AÇÃO PAULIANA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO CITADO NA AÇÃO
PAULIANA.
1. O conhecimento de recurso especial fundado
na alínea c do permissivo constitucional exige a
demonstração analítica da divergência, na forma dos
arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.
2. A fraude contra credores não gera a anulabilidade
do negócio — já que o retorno, puro e simples, ao
status quo ante poderia inclusive beneficiar credores
supervenientes à alienação, que não foram vítimas
de fraude alguma, e que não poderiam alimentar
expectativa legítima de se satisfazerem à custa do
bem alienado ou onerado.
3. Portanto, a ação pauliana, que, segundo o próprio
Código Civil, só pode ser intentada pelos credores que
já o eram ao tempo em que se deu a fraude (art. 158,
§ 2º; CC/16, art. 106, par. único), não conduz a uma
sentença anulatória do negócio, mas sim à de retirada
parcial de sua eficácia, em relação a determinados
credores, permitindo-lhes excutir os bens que
foram maliciosamente alienados, restabelecendo
sobre eles, não a propriedade do alienante, mas a
responsabilidade por suas dívidas.
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4. No caso dos autos, sendo o imóvel objeto da
alienação tida por fraudulenta de propriedade do casal,
a sentença de ineficácia, para produzir efeitos contra
a mulher, teria por pressuposto a citação dela (CPC,
art. 10, § 1º, I). Afinal, a sentença, em regra, só produz
efeito em relação a quem foi parte, “não beneficiando,
nem prejudicando terceiros” (CPC, art. 472).
5. Não tendo havido a citação da mulher na ação
pauliana, a ineficácia do negócio jurídico reconhecido
nessa ação produziu efeitos apenas em relação ao
marido, sendo legítima, na forma do art. 1046, § 3º,
do CPC, a pretensão da mulher, que não foi parte, de
preservar a sua meação, livrando-a da penhora.
5. Recurso especial provido.133 (grifo meu)
Yussef Cahali também oferece idêntico magistério: “em um, como no
outro caso, a sentença nada desconstituiu, simplesmente, declara a ineficácia do
ato de alienação em fraude à execução, como em fraude contra credores”.134 A
sentença proferida na ação pauliana opera efeitos apenas no plano processual,
sendo, assim, caso de ineficácia, e não de anulação do negócio. Entender
pela anulação representaria ir além do objetivo da ação pauliana, que é a de
satisfazer o credor autor da ação, e poderia beneficiar o devedor, que teria o bem
reintegrado em seu patrimônio ou receberia o remanescente de sua expropriação,
em detrimento do terceiro adquirente.
2. POLÊMICAS ACERCA DA FRAUDE À EXECUÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO
ASPECTO SUBJETIVO
Embora seja um tema não tão recente no nosso ordenamento jurídico,
a fraude à execução é um instituto que provoca muitas discussões entre os
operadores do direito. Seus requisitos e características não são evocados de
forma unânime pela doutrina e pela jurisprudência e o instituto acaba sendo
aplicado de forma diferente a depender do julgador. Em parte, a origem de tanta
divergência decorre da reticência material do referido dispositivo legal para
regular todos os casos postos à apreciação do Judiciário.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 506.312 - MS (2003/00325449). Recorrente: Célia Targas Inocêncio e outro. Recorrido: Estado de Mato Grosso do Sul. Relator:
Ministro Teori Albino Zavascki. Brasília, 15 de agosto de 2006. Superior Tribunal de Justiça: o
tribunal da cidadania, Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?
registro=200300325449&dt_publicacao=31/08/2006>. Acesso em: 17 jun. 2014, às 15:09:22.
134
CAHALI. Yussef Said. Fraude contra credores, p.106 apud MOSCON, Cledi de Fátima Manica.
Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p.39.
133
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Entre os pontos de maior discussão do instituto da fraude à execução,
estão o conceito de demanda pendente, a importância do elemento subjetivo e o
ônus da prova da ocorrência de má-fé.
Com relação ao conceito de demanda pendente, o dispositivo legal
que rege o instituto não oferece um marco inicial. Em razão dessa lacuna, para
alguns a demanda considera-se pendente com a mera distribuição da ação,
enquanto que para outros é necessária a realização de citação válida.
É essa a posição de doutrinadores, como Araken de Assis:
Na fraude contra a execução, o ato fraudulento
do obrigado deverá coincidir com a pendência
de qualquer processo (art. 219, caput, 1ª parte),
pouco importando sua função (cognição, execução
ou cautelar). É desnecessário que seja processo
de execução. Em princípio,no processo de
conhecimento, ações condenatórias geram o dever
de prestar, e, consequentemente, a insolvência; mas,
ações constitutivas e declaratórias – no caso de já
existir violação do direito (art. 4º, parágrafo único)
– também provocam tal consequência, na pior das
hipóteses no capítulo acessório da sucumbência. No
processo cautelar há medidas, como o arresto, que
tutelam créditos e previnem a insolvência.135
Esse entendimento é o mais correto e o que mais se amolda ao objetivo
do instituto da fraude à execução; ademais, é esposado em demasia pelos nossos
Tribunais:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CAUTELAR DE
ARRESTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALIENAÇÃO PELO DEVEDOR. FRAUDE À
EXECUÇÃO. 1. Conforme prevê o art. 593, inc. II,
do CPC, para a caracterização da fraude à execução
basta que a alienação ou oneração do bem ocorra
ASSIS, Araken de, Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 566 a
645, Rio de Janeiro: Forense, 1999, 6 v., pág. 229/231. Disponível em: <https://
w w 2 . s t j . j u s . b r / r e v i s t a e l e t r o n i c a / A b r e _ D o c u m e n t o . a s p ? s L i n k = AT C & s S e q =
173509&sReg=200000993417&sData=20040701&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 13 abr.
2014, 15:24:18.
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quando estiver em curso demanda capaz de reduzir
o devedor à insolvência. 2. Se o devedor foi citado
para a ação cautelar de arresto antes da alienação do
bem, resta configurada a fraude à execução. Recursos
desprovidos.136 (grifos nossos)
CIVIL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - CAUTELAR
DE ARRESTO - FIADORES - DOAÇÃO DE
IMÓVEL DADO EM GARANTIA - FRAUDE À
EXECUÇÃO - OCORRÊNCIA.
1 - Surgida a obrigação, no caso concreto, com o
Contrato de Locação, nasce em conjunto, a garantia
da fiança outorgada pelos fiadores. Assim, remanesce
aos credores a certeza da solidez dos ativos ofertados
pelo contratante e seus garantidores, motivadores
da aceitação dos termos pactuados no instrumento
obrigacional.
2 - Destarte, não podendo o rigor instrumental
processual interferir na persecução do direito,
independe, para a configuração da fraude, a citação
dos réus no processo executório, bem como qual o
tipo de ação que se está movendo para a satisfação
da obrigação: se de natureza cognitiva, cautelar ou
executiva. No caso concreto, os embargados, ao
doar o único imóvel a seus filhos menores, tinham
plena ciência da existência da Ação de Despejo e
da Medida Cautelar de Arresto. Logo, configurada
restou a fraude, já que os fiadores ficaram em situação
de insolvência, não podendo cumprir com a garantia
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70035385608. 7ª
Câmara Cível. Apelante: B.O.P.S.. Apelado: C.C.T. Relator: Desembargador Sérgio
Fernando De Vasconcellos Chaves. Porto Alegre, 23 de novembro de 2011. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/
busca/?q=EMBARGOS+DE+TERCEIRO.+CAUTELAR+DE+ARRESTO.+CUMPRIMENTO+DE+SENTEN%C7A.+ALIENA%C7%C3O+PELO+DEVEDOR.+FRAUDE+%C0+
EXECU%C7%C3O.+1.+Conforme+prev%EA+o&tb=jurisnova&pesq=ementario&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%252
0 R S . % 2 8 Tip o D e c is a o % 3 Aa c % 2 5 C 3 % 2 5 B 3 rd % 2 5 C 3 % 2 5 A 3 o % 7 C Tip o D e c is a o % 3
Amonocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfields=&as_q=>.Acesso em:
13 abr. 2014, 15:58:07.
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oferecida. Inteligência dos arts. 593, do Código de
Processo Civil c/c 106, do Código Civil.
3 - Precedentes (REsp nºs 173.142/SP e 243.070/SP).
4 - Embargos de Divergência conhecidos e acolhidos
para, reformando o v. acórdão embargado, negar
provimento ao Recurso Especial.137 (grifo meu)
AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que declarou a ineficácia da alienação do bem pela executada, ante a fraude à execução.
Recurso interposto pela terceira adquirente do imóvel,
alegando sua boa-fé, considerando que a compra ocorreu antes da determinação da penhora e de seu registro.
Não acolhimento. Possibilidade de reconhecer a fraude à execução, ainda que não registrada a penhora, se
caracterizada a má-fé. Alienação ocorrida quando já
tramitava ação de arresto contra a vendedora. Ausente
demonstração inequívoca da boa-fé da adquirente. Via
restrita do agravo que não permite a realização de provas, sendo possibilitado ao terceiro deduzir sua pretensão em embargos de terceiro, sede adequada para realização de provas de suas alegações. Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso.138 (grifo meu).
Por ocasião do Agravo de Instrumento cuja ementa encontra-se acima
transcrita, a relatora pontuou:
Restou incontroverso nos autos que a aquisição do
bem pela ora agravante se deu quando já citada a
vendedora na ação de arresto que antecedeu a presente
execução, no qual o bem em questão foi indicado
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em REsp nº 232.363 - SP
(2000/0099341-7). Embargante: Alexandre Delso Meloni e cônjuge. Embargado: José Alves
de Souza e cônjuge. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Brasília, 12 de maio de 2004. Superior
Tribunal de Justiça: o tribunal da cidadania, Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.
br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=465026&num_
registro=200000993417&data=20040701&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 13 abr. 2014, 16:12:22.
138
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 2052257-17.2013.8.26.0000.
3ª Câmara de Direito Privado. Agravante: Itaisa Bertolini Gouveia Favaro. Agravado: Paschoal
de Lucas. Relator: Viviane Nicolau. São Paulo, 08 de abril de 2014. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.
do?cdAcordao=7486894&cdForo=0&vlCaptcha=sbzjm>. Acesso em: 13 abr. 2014, 16:25:57.
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para arresto e foi, posteriormente, penhorado. Por
esta razão, considerou o Magistrado caracterizada a
de fraude à execução, nos termos do inciso II do art.
593 do CPC.
A agravante não instruiu este agravo com a cópia
da escritura pública que levou a registro, não sendo
possível saber se foram apresentadas as certidões dos
distribuidores judiciais.139
Esclarece Dinamarco, que: “as alienações feitas antes da citação não
podem, em princípio, ser consideradas atentatórias à dignidade da Justiça [...]
[mas] estando inequivocamente ciente o demandado da demanda proposta fica o
ato inquinado de fraude à execução apesar de ainda não citado”140 e Didier Junior
et al.: “Todavia, se houver prova de que o devedor sabia de pendência do processo
antes da sua citação, os desfalques patrimoniais anteriores a ela, mas posteriores à
propositura da demanda, também deverão ser considerados fraudulentos”.141
O ônus da prova de tal ciência é do credor. Ainda segundo Dinamarco:
É claro que o ônus da prova dessa ciência incumbe
a quem alega a fraude, ou seja, ao credor. Afastar
inflexivelmente a configurabilidade da fraude antes
da citação corresponderia a alimentar o espírito
fraudatório dos maus pagadores, a quem seria sempre
possível fazer alienações antes de citados (a vivência
forense mostra como é fácil ter conhecimento da
propositura da demanda antes da citação).142
O § 3º do artigo 615-A do CPC traz uma opção ao exequente para
viabilizar a ciência do executado e de terceiros mesmo antes da citação:

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 2052257-17.2013.8.26.0000.
3ª Câmara de Direito Privado. Agravante: Itaisa Bertolini Gouveia Favaro. Agravado: Paschoal
de Lucas. Relator: Viviane Nicolau. São Paulo, 08 de abril de 2014. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.
do?cdAcordao=7486894&cdForo=0&vlCaptcha=sbzjm>. Acesso em: 13 abr. 2014, 16:25:57.
140
DINAMARCO, Cândido. Execução Civil apud MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de
Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p. 102.
141
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 306.
142
DINAMARCO, Cândido. Execução Civil apud PEÑA, Ricardo C. S. Fraude à execução. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.76.
139
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Art. 615-A. O exequente poderá, no ato da distribuição,
obter certidão comprobatória do ajuizamento da
execução, com identificação das partes e valor da
causa, para fins de averbação no registro de imóveis,
registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos
à penhora ou arresto.
[...]
§ 3o Presume-se em fraude à execução a alienação ou
oneração de bens efetuada após a averbação.143
Ajuizada ação executória (a lei não abrange essa possibilidade a
procedimentos cautelares e ações de conhecimento, mas é admitida sua
expedição quando do início da fase de cumprimento de sentença), poderá o
exequente obter certidão que comprove o ajuizamento do feito. Munido desta
certidão, poderá efetuar a averbação da propositura no registro de imóveis,
veículos e de outros bens. Feita a averbação, dá-se publicidade do ato, inclusive
para terceiros, e a alienação/oneração daquele bem poderá até ser feita pelo
devedor, mas será já presumida em fraude. Dispensa-se, neste caso, a citação.
O artigo correspondente no projeto do Novo Código de Processo Civil
também não supre essa lacuna, o que perpetuará a discussão. A solução mais
apropriada talvez seja a de seguir a orientação da corrente majoritária, de manter
a necessidade da citação, excepcionada essa hipótese quando se conseguir
provar que o devedor, mesmo antes de ser citado, já tinha ciência de que havia
demanda contra si.
Já com relação à consideração ou não do elemento subjetivo para a
decretação da fraude, tal questão foi resolvida com o Enunciado nº 375 do STJ.
A edição do Enunciado foi importante para espancar as gritantes
divergências na doutrina e na jurisprudência, que acarretavam a insegurança
jurídica. O STJ pacificou que a:
[...] fraude à execução de que trata o inciso II do art.
593 verifica-se quando presentes, simultaneamente,
as seguintes condições: (I) processo judicial
em curso apto a ensejar futura execução; (II)
conhecimento prévio pelo adquirente do bem
da existência daquela demanda, seja porque há
registro imobiliário, seja por ter o exequente
BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário
Oficial de União, Brasília, 17 jan. 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /
leis/l5869 compilada.htm>. Acesso em: 21 jan. 2014,18:47:44.
143
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comprovado tal ciência prévia, por outros meios; e
(III) alienação ou oneração de bem aptas a reduzir
o devedor à insolvência (eventus damni).144
A necessidade da inclusão do requisito do elemento subjetivo, que
não está previsto no texto do inciso II do artigo 593, decorreu da insuficiência
do referido dispositivo legal para regular todos os casos postos à apreciação
do Judiciário, e que acabava sendo causa de decisões injustas. Viu-se que era
imperioso proteger aquele que adquiria um imóvel de boa-fé.145 O terceiro
adquirente passa a ser figura central na apreciação da fraude à execução:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE QUOTAS
SOCIAIS ANTERIOR À PENHORA E RESPECTIVO REGISTRO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CREDOR EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A fraude à execução de que trata o inciso II do art.
593 do Código de Processo Civil verifica-se quando
presentes, simultaneamente, as seguintes condições:
(I) processo judicial em curso com aptidão para
ensejar futura execução; (II) alienação ou oneração
de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência
(eventus damni); e (III) conhecimento prévio pelo
adquirente do bem da existência daquela demanda,
seja porque houvesse registro desse fato junto a órgão
ou entidade de controle de titularidade do bem, seja
por ter o exequente comprovado tal ciência prévia.
2. Havendo prévio registro, o credor tem o benefício
da presunção absoluta de conhecimento pelo terceiro
adquirente da pendência do processo (CPC, arts. 615A e 659). De outro lado, não havendo esse registro
prévio, sobre o credor-exequente recai o ônus de
RSTJ 111/216 e STJRT 811/179.
Não obstante a publicação do Enunciado 375, Amadeo afirma que esse entendimento não
representava de modo definitivo a consolidação da jurisprudência do STJ. O autor baseia a sua
afirmação na constatação de acórdãos do próprio STJ, datados de 2007 e 2008, que se posicionavam
em sentido diverso ao estabelecido pelo Enunciado.
144
145
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demonstrar que o adquirente tinha conhecimento
da pendência do processo. Deve, nesse caso, ser
resguardada a boa-fé do terceiro.
3. É sobretudo a posição do terceiro adquirente a
título oneroso, que não é parte no processo, que
deve ser examinada pelo julgador. É aí que deve ser
verificada a presença de boa-fé ou de indícios de máfé. “O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova
de má-fé do terceiro adquirente “ (Súmula 375/STJ).
4. Na hipótese em exame, verifica-se a existência
de obscuridade e omissão no v. acórdão recorrido
(CPC, art. 535), pois, tendo em vista que a alienação
das quotas sociais (maio e junho de 1994) ocorreu
anteriormente à efetivação da penhora (outubro de
1994), incumbia à eg. Corte estadual, ao motivar seu
entendimento: a) melhor esclarecer a questão acerca
da comprovação da insolvência do devedor, esposo
da alienante; e, sobretudo, b) deliberar se os terceiros
adquirentes tinham conhecimento prévio da demanda
em curso, envolvendo o cônjuge da alienante, apta a
reduzi-lo à insolvência, de modo a caracterizar a máfé dos adquirentes.
5. Recurso especial provido.146
Com a Súmula, dois novos requisitos passam a ser observados: 1)
o registro da penhora do bem alienado; ou 2) a prova de má-fé do terceiro
adquirente (scientia fraudis). Não são requisitos cumulativos; ao contrário, a
coordenação deles por uma conjunção alternativa indica que basta a presença
de um deles, junto com os demais requisitos objetivos previstos em lei, para a
configuração da fraude à execução.
O Enunciado nº 375, publicado em 18/03/2009, pretendia espancar as
dúvidas recorrentes no que tocava a essa questão da essencialidade do elemento
subjetivo. Sua publicação afetou diretamente a corrente jurisprudencial e
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 437.184 - PR (2002/00560080). Quarta Turma. Recorrente: Celso Jacomel e outros. Recorrido: Banco Bandeirantes de
Investimentos S/A. Relator: Ministro Raul Araújo. Brasília, 20 de setembro de 2012. Superior
Tribunal de Justiça: o tribunal da cidadania, Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/
processo/revista/ documento/ mediado/?componente=ATC&sequencial= 24711620 &num_
registro=200200560080&data=20130423&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em: 21 abr. 2014, 14:03:11.
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doutrinária que, fazendo interpretação literal do artigo 593 e seus incisos,
consideravam a má-fé e a boa-fé aspectos totalmente irrelevantes para a
configuração de fraude.147
Com a edição do Enunciado nº 375, o elemento subjetivo da má-fé do
adquirente foi definitivamente alçado a requisito indispensável para a configuração
da fraude: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Em razão
de tal previsão, iniciou-se uma discussão acerca da relevância, após a edição do
Enunciado, da má-fé do devedor para a configuração da fraude à execução.
Inexiste no nosso ordenamento jurídico dispositivo legal que conceitue
a má-fé. A boa-fé, por outro lado, embora também não conceituada, vem
expressa nos artigos 113 e 422 do Código Civil, dentre outros, como conduta
a ser observada pelos contratantes quando da celebração de negócio jurídico:
O Código Civilista adotou a concepção da boa-fé objetiva, que pode
ser considerada como uma norma de comportamento assentada na honestidade
e lealdade do contratante. Enquanto na boa-fé subjetiva há espaço para a
ignorância, tal conduta não se encaixa na objetiva. A boa-fé objetiva apenas
admite o erro escusável, considerado como um engano que pode ser relevado.
A má-fé, a contrario sensu, pode então ser considerada a falta de
honestidade, de lealdade, de diligência e de cautela. No caso da fraude
Contudo, é interessante observar que, mesmo depois da publicação do Enunciado nº 375 do
STJ, há julgados que decidem em direção oposta a sua orientação. Tome-se de exemplo a Apelação
Cível Nº 70038508883 julgada pela Décima Oitiva Câmara Cível do TJRS, julgado em 27/09/2012:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.
Para a caracterização da ocorrência de fraude à execução, imprescindível o preenchimento dos
pressupostos objetivos estabelecidos no art. 593, II, do Código de Processo Civil. Comprovada a
existência de ação contra o vendedor no momento da alienação, assim como demonstrado que a
venda do bem levou o devedor à insolvência, caracterizada a fraude de execução.
Elementos subjetivos como a boa-fé, a má-fé e o ‘concilium fraudis’ são estranhos à fraude à
execução. Ademais, a execução na qual foi penhorado o caminhão, é de acordo inadimplido em
ação cautelar de arresto, em que o veículo havia sido dado como garantia na aludida transação.
Embargos de terceiro que merecem ser julgados improcedentes.
Sentença modificada.
Prejudicado o recurso adesivo onde o autor buscava a majoração da verba honorária sucumbencial.
DERAM PROVIMENTO AO APELO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.
UNANIME.” (In: RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível Nº 70038508883,
Décima Oitava Câmara Cível. Apelante: Sergio Roberto Ely Veiculos Ltda. Apelado: Luis
Henrique Brandalise. Relator Desembargador Nelson José Gonzaga. Porto Alegre, 27 de
setembro de 2012. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível
em <http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca= Tribu
nal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_
mask=70038508883&num_processo=70038508883&codEmenta=4925018&temIntTeor=true>.
Acesso em: 21 abr. 2014, 13:46:25).
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à execução, o terceiro adquirente será considerado de má-fé quando não houver
diligenciado de forma prudente. Não necessariamente é preciso que exista um
conluio entre ele e o devedor a fim de fraudar os interesses do credor, ou a
intenção do adquirente de causar prejuízo. Não é a esta acepção de má-fé que o
Enunciado nº 375 se restringe.
No que concerne à boa-fé nas transações imobiliárias, Mollica afirma que:
Não há dúvidas de que, na realização dos negócios
imobiliários, a boa-fé aplicável é de cunho objetivo,
pois se vincula a um comportamento padrão esperado
do adquirente, que visa a demonstrar que o adquirente
foi diligente na sua aquisição, especialmente para
evitar ferir direitos de terceiros interessados. Até
porque na outra ponta estará o interesse do credor, que
não poderá ficar à mercê da negligência do terceiro
adquirente [...] a boa-fé do adquirente imobiliário se
relaciona intimamente aos cuidados por ele adotados
quando da aquisição.148
A jurisprudência também se posiciona nessa orientação, evidenciando a
importância do elemento subjetivo do terceiro para o reconhecimento de fraude
à execução:
DESPESAS CONDOMINIAIS - Ação de cobrança,
julgada procedente, ora em fase de cumprimento
de sentença - Agravo de Instrumento tirado contra
a decisão de Primeiro Grau que não reconheceu a
prática de fraude à execução noticiada pelo exequente
- Entendimento equivocado - Alienação do bem
imóvel após a interposição da ação e quando já citados
os réus - Alienação que deve ser declarada ineficaz Não há que se falar em boa fé do comprador, vez que
não agiu com a melhor cautela ao adquirir o imóvel
sem informar-se a respeito de eventuais pendências
judiciais em trâmite contra a alienante - Salvaguarda
do princípio da responsabilidade patrimonial do
MOLLICA, Luciano. Novos contornos para a fraude de execução na alienação de bem imóvel,
sob a perspectiva de dinamizar os negócios imobiliários. 2009. Tese (Doutorado). Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009 apud AMADEO, Rodolfo da Costa Manso
Real. Fraude de Execução. São Paulo: Atlas, 2012, p. 53.
148
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devedor - Decisão que merece reforma – Recurso
provido.149 (grifo nosso)
O que se pode questionar agora é, diante da relevância que adquire
a má-fé do adquirente, qual seria a importância da má-fé do devedor para o
reconhecimento da fraude à execução.
Nos negócios onerosos, fica fácil de perceber que a má-fé do devedor
torna-se absolutamente irrelevante. O que predominará para o reconhecimento
da fraude à execução será tão somente a má-fé do adquirente. Exemplificase: o devedor que, citado, diante de uma execução, ou em face de uma futura
execução, aliena ou onera seus bens com o objetivo único de frustrar o crédito
do autor, procede, indubitavelmente, de má-fé. Um terceiro adquire seus bens,
sem conhecimento de que contra o alienante corre ação e sem meios de ter
essa ciência. Não tem o adquirente intenção alguma de causar prejuízo a um
credor, que nem sequer sabe que existe. Toma o adquirente todas as cautelas
necessárias para a realização de negócio. Sua boa-fé é reconhecida no curso
do processo. O que predominará: a má-fé do devedor ou a boa-fé do terceiro?
Sem dúvidas alguma, é a última. A má-fé do executado mostra-se totalmente
prescindível diante da boa-fé do adquirente.
Nos casos práticos em que está em discussão o direito de terceiro
adquirente - quando então a má-fé do devedor será irrelevante -, outra premissa
acaba caindo por terra: a de que é necessária a efetivação da citação do devedor
para a ocorrência da fraude à execução. Embora nos julgados acabe sempre
sendo mencionado o fato de a alienação/oneração ter ocorrido após a citação,
verifica-se que, na prática, tal constatação também é prescindível. Ora, se o que
importa é a diligência do terceiro, sua boa-fé, pouco importa se o devedor foi
ou não citado. O que importa, no requisito objetivo da demanda pendente, será
tão somente a ciência do adquirente acerca da sua propositura. A diligência do
terceiro, que caracterizará sua boa-fé, dependerá de pesquisa acerca de ações
distribuídas em face do devedor. Uma vez provada que o terceiro tinha ciência
de demanda contra o devedor, pouco importará se este foi ou não citado.
Da mesma forma, caso o credor tenha procedido à averbação de que
trata o artigo 615-A do CPC, averbando a propositura da demanda nos registros
competentes, e o terceiro adquire o bem mesmo ciente da averbação expressa,
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento nº 2041715-37.2013.8.26.0000.
33ª Câmara de Direito Privado. Agravante: Condomínio Edifício Gran Ville. Agravados:
Carlos Alberto Carvalho Gomes e Ana Maria Gomes E Gomes. Relator: Desembargador
Carlos Nunes. São Paulo, 25 de novembro de 2013. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, São Paulo. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=
7192209&cdForo=0&vlCaptcha=rwzdt>. Acesso em: 23 abr. 2014, 17:33:59.
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sua ciência considera-se inequívoca, e a má-fé passa a ser-lhe imputada,
independentemente de citação do devedor.
Em situação diversa, caso fique provado que o terceiro não sabia da
demanda, e nem tinha meios para dela conhecer, mesmo que configurada a
insolvência do devedor, sua boa-fé será demonstrada, também pouco importando
se houve ou não citação do devedor.
O artigo correspondente no Novo Código de Processo Civil também foi
claro em demonstrar que tal requisito é necessário. Assim, a má-fé necessária
para a caracterização da fraude à execução é a do terceiro adquirente, sendo
irrelevante a do devedor.
Tópico atualmente polêmico, no entanto, é o que diz respeito ao ônus da
prova. Atualmente, prevalece a orientação, tanto na doutrina como na jurisprudência,
de que a boa-fé do terceiro é presumida e a má-fé é que deve ser provada.
Havendo a declaração de fraude à execução, e não comparecendo
aos autos o adquirente, a discussão prosseguirá entre credor e devedor. Nesta
hipótese, basta o devedor estar citado, ou provar-se por outros meios que da
demanda já tinha ciência, e ter ele sido reduzido à insolvência. O requerimento
para o reconhecimento da fraude à execução, a ser feito pelo credor, não precisa
de provas cabais da insolvência do devedor; basta que dos autos conste a
inexistência de bens passíveis de penhora aptos a garantir o juízo, materializada
por meio de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e Departamentos
de Trânsito. Hoje, a prova da insolvência fica muito mais fácil com a utilização
dos convênios eletrônicos (BacenJud, Renajud, Arisp, Infojud). Estando, ainda
que de forma sumária, provada a ausência de bens e a insolvência, tem-se a
favor do credor a presunção relativa da ocorrência da fraude à execução.
Em decorrência dessa presunção relativa da fraude, cabe ao devedor
provar que esta, por alguma forma, não se verificou. Poderia, por exemplo,
alegar nulidade da citação e seu consequente desconhecimento da demanda,
ou indicar bens à penhora, desconhecidos até então do credor. Assim, elidiria a
presunção da fraude e o negócio realizado seria novamente considerado eficaz.
De qualquer forma, em circunstâncias como essa, é pacífico que o ônus da
prova é do devedor.
Havendo, contudo a decretação da fraude à execução, e comparecendo
o terceiro interessado, a jurisprudência adota outros posicionamentos, não
uniformes, no tocante à distribuição do ônus da prova.
Por isso, o ônus da ocorrência da fraude seria do credor. Embora
este seja o entendimento majoritário, há muitas decisões que entendem que
tal posição inviabiliza a execução e a satisfação do crédito do autor, uma vez
que transfere a ele a tarefa dificílima de provar que o terceiro tinha ciência da
penhora ou da demanda, ou condições de ter essa ciência.
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Segundo o parecer da Comissão Especial que analisou o projeto final
do Novo Código de Processo Civil, “positivou-se que não havendo qualquer
dos registros elencados nos incisos do art. 749, o terceiro adquirente tem o ônus
da prova de que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a
exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local
onde se encontra o bem (art. 749, parágrafo único)”.
Assim, a questão referente ao ônus da prova, caso permaneça essa
orientação, parece ser resolvida de forma satisfatória e razoável.
No novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, que entrará em vigor
em março de 2016, o assunto é expresso no § 2º, do art. 792:
§ 2 No caso de aquisição de bem não sujeito
a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de
provar que adotou as cautelas necessárias para
a aquisição, mediante a exibição das certidões
pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor
e no local onde se encontra o bem.
Outro ponto de discordância na jurisprudência diz respeito à boafé do adquirente quando se trata de alienações sucessivas, ou seja, quando o
adquirente não comprou o bem diretamente do executado, configurando-se, no
caso, em uma cadeia de transferências.
A maioria da doutrina e da jurisprudência acaba por proteger os interesses
do terceiro adquirente, em detrimento dos do credor. Isso porque o adquirente, ao
comprar o imóvel de outra pessoa, que não o devedor, e não estando a penhora
averbada, não está obrigado a obter certidões de distribuição em nome de todos
os proprietários anteriores. A boa-fé do terceiro estará provada caso ele tenha
obtido tais certidões apenas em nome da pessoa que lhe vendeu o imóvel. Sendo
este solvente, e livre de demandas judiciais, o adquirente pensa estar fazendo um
negócio isento de fraudes. E, realmente, não pode ele ser prejudicado pelo fato de
os alienantes anteriores serem insolventes, se tal fato não era de seu conhecimento,
e nem tinha motivos para supô-lo. É claro que, nesse caso, a presunção de boa-fé
está a seu favor, e ônus da prova em contrário fica com o credor.
3. NORMAS PROCESSUAIS PARA A DECRETAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO
Inexistem no nosso ordenamento jurídico regras processuais específicas
que disciplinam o incidente de fraude à execução. Como consequência, a
decretação da fraude acaba seguindo um rito de cognição sumária que varia de
acordo com o Magistrado. Em regra, o pedido de fraude à execução é formulado
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por simples petição nos autos pela parte interessada, acompanhado de prova,
ainda que precária, de inexistência de outros bens de titularidade do devedor.
Segundo Moscon,
Devem estar satisfeitas as formalidades inerentes
ao processo executivo, tais como: o devedor citado
não indica bens; o credor utiliza todas as diligências
normais para localizar bens livres e desembaraçados.
Diligências consideradas como as medidas
necessárias, dentro de critérios de razoabilidade
aceitáveis. Não se exige que o credor se submeta
a buscas infindáveis a fim de verificar que afinal o
devedor não possui outros bens.150
Demais questões, como a de o devedor ter sido reduzido à insolvência em
razão daquela alienação/oneração, muitas vezes não precisar estar cabalmente
provada, devendo estar demonstrada apenas de forma sumária.
A decisão que decreta a ineficácia da alienação/oneração em decorrência
do reconhecimento da fraude à execução tem natureza interlocutória, e contra
ela cabe o recurso de agravo. O adquirente do imóvel, muitas vezes, não é
ouvido previamente, apenas intimado da ineficácia da alienação/oneração
e demais atos que envolvam o bem, como, por exemplo, a data de eventual
hasta pública. Eventual inconformismo do terceiro deverá ser alegado em ação
autônoma de Embargos de Terceiro. É frequente na prática jurídica que até
mesmo o devedor não seja ouvido antes da decisão que reconhece a fraude,
mas trata-se de procedimento que varia de juiz a juiz. Em razão disso, muito se
questiona na doutrina se o devido processo legal, assim como os princípios do
contraditório e da ampla defesa, são respeitados.
Gelson Amaro de Souza talvez seja o doutrinador mais crítico
do procedimento da fraude à execução, tal como delineada hoje (ou não
delineada). Insiste ele no fato de que a decretação da fraude como é hoje seria
inconstitucional, e reclama a ela o procedimento comum ordinário:
A praxe forense é decidir pela fraude de execução sem
a oitiva do devedor-alienante e sem se ouvir o terceiro
adquirente, eis que declara a fraude de execução sem
ação apropriada e sem sentença.
Essa mesma praxe tem levado alguns intérpretes e
doutrinadores ao entendimento de que a fraude de
150

MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p. 121.
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execução pode ser decidida sem ação, sem defesa
e até mesmo de ofício, na mais evidente afronta ao
texto constitucional em vigência a partir de 1988.
Com o novo sistema constitucional não há lugar para
a convivência de “praxe” ou de lei que se afaste do
devido procedimento legal. Ora, se assim era no
passado a partir da Nova Carta Constitucional de
1988, não mais poderá ser em face da normatização
do art. 5º, LIV e LV, que assegura a todos o devido
processo legal.
[...]
O procedimento deve ser seguido tal qual se encontra
na lei e quando esta for omissa, como o é para a
declaração de fraude à execução, o procedimento
deve ser o comum ordinário conforme expressa a
norma geral do art.271, do CPC.151
Contudo, ao contrário do que prega o autor, é plenamente possível
a observância dos princípios constitucionais sem perder de vista o objetivo
do instituto da fraude à execução. Este foi criado justamente para dar mais
agilidade à prestação jurisdicional, possibilitando uma execução mais célere.
Se fosse necessária uma ação autônoma para a apreciação da fraude à execução,
o instituto deixaria de ter razão de existir, uma vez que se equipararia à fraude
contra credores, que necessita da ação revocatória. A celeridade e a agilidade
ficariam em segundo plano, o que não é a finalidade do instituto. No entanto,
o fato de dispensar ação autônoma não significa que os princípios da ampla
defesa e do contraditório devam ser ignorados. Pelo contrário. O que a praxe
forense poderia adotar como regra é a oitiva do devedor antes da decretação
da fraude, possibilitando que exerça seu direito de defesa (o Projeto do Novo
Código de Processo Civil caminha neste sentido, conforme será mostrado
adiante no Capítulo 7).
A decisão reconhecendo ou não a fraude dispensa, a princípio, dilação
probatória, podendo ser decidida com base em provas documentais carreadas
aos autos. Na prática, sendo estes documentos suficientes para formar o
convencimento do juiz, a oitiva do executado acaba sendo dispensada. Para
Araken de Assis, contudo, é fundamental “estabelecer o contraditório, se
o deferimento da constrição não for urgente, a fim de impedir alienação ou
SOUZA, Gelson Amaro de. Fraude à Execução e o Direito de Defesa do Adquirente. São
Paulo:Juarez de Oliveira, 2002, p.67-8.
151
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oneração sucessiva, assinando prazo para a manifestação do executado”.152
Para Moscon, a oitiva do executado não é só essencial para atender aos
princípios constitucionais, mas também para “evitar procedimentos inúteis ou
dispensáveis”. Nesta ocasião, poderia o devedor, por exemplo, indicar bens até
então desconhecidos pelo credor ou mesmo efetuar o pagamento do débito, o
que tornaria dispensável o incidente da fraude à execução.153
A instrução, embora não seja uma fase típica do procedimento
executório, poderia realizar-se caso houvesse necessidade de dilação probatória
a fim de se assegurar da ocorrência da fraude. Podem ser ouvidas as partes,
adquirente e testemunhas. Mas adverte Moscon:
A instrução a ser realizada de forma incidental para
resolver sobre a existência de fraude de execução
no curso do processo, deverá se dar de forma
sumária, com “cognição pelo órgão judiciário curta
e rala, restringindo-se a verificação dos requisitos e
tipicidade da fraude de execução”. Equivale dizer,
o incidente deve ser apreciado com a produção de
provas necessárias e até audiência, se for o caso,
mas isso não implica equiparar-se o incidente à
ação autônoma, do contrário, estar-se-ia ignorando
o instituto da Fraude de Execução e equiparando-o
à Fraude contra Credores do Direito Privado. Dessa
forma, apregoa-se a instrução do incidente de forma
simplificada, procurando sempre agilizar, buscandose a solução com a maior brevidade possível, sem
contudo descuidar-se dos direitos dos sujeitos
envolvidos.
[...]
A produção de prova testemunhal a princípio pode
parecer de pouca valia, ante os requisitos para
configurar a fraude, os quais estão atrelados mais à
prova documental. Entretanto, não se deve afastar
a possibilidade de serem ouvidas testemunhas,
especialmente quando for objeto de controvérsia
prevista em questões como: a data da alienação ou
ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999,
v.6: arts.566 a 645, apud PEÑA, Ricardo C. S. Fraude à execução. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p.118-9.
153
MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p.127.
152
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relativas às quitações – art. 672, §3º, do Código de
Processo Civil –, bem como no caso de processo
simulado, entre outros.154
Reconhecida a fraude à execução, o juiz determinará a averbação da
ineficácia da alienação/oneração no registro competente. Não será determinado
o cancelamento do registro da alienação/oneração, porque este, a princípio,
continua válido entre o alienante e o adquirente. Apenas após eventual
arrematação, adjudicação ou alienação judicial será o registro da alienação/
oneração cancelado.
Com relação ao terceiro adquirente, outra saída não possui a não ser a
oposição de Embargos de Terceiro, visto que tal procedimento é expressamente
previsto pelo Código de Processo Civil. Nos autos principais, poderia ingressar
apenas como assistente do devedor. O seu direito de defesa, contudo, encontrase assegurado, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais
que regem o devido processo legal. (A não oitiva do adquirente nos autos
principais também é resultado da premissa que antes embasava o instituto da
fraude à execução, segundo a qual a boa-fé/má-fé do adquirente era irrelevante,
bastando que se configurasse nos autos os requisitos objetivos da demanda
pendente e da alienação/oneração no curso da demanda).
Didier Junior et al., ao contrário, sustenta que o terceiro deve ser ouvido
nos autos principais, antes que seja realizado qualquer ato expropriatório:
Exatamente porque é preciso demonstrar a má-fé do
terceiro beneficiário, exige-se o respeito ao prévio
contraditório. Antes do reconhecimento da fraude
à execução, é preciso garantir a oportunidade de
o terceiro manifestar-se, principalmente antes da
realização de qualquer ato de expropriação. Daí dizer
que o mandado executivo deverá ser endereçado a
ele, e, não mais, ao devedor/alienante (o que pode ser
extraído por interpretação extensiva do artigo 626 do
CPC).155
Para Araken de Assis, também é necessário que seja oportunizado
ao terceiro o direito do contraditório nos próprios autos em que se pede o
MOSCON, Cledi de Fátima Manica. Fraude de Execução Judicial. São Paulo: LTr, 2007, p.
129-130.
155
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 312.
154
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reconhecimento da fraude, com cognição “curta e rala, [que] se restringirá aos
requisitos e à tipicidade da fraude”.156 Para os casos mais complexos, outra saída
não há que não os Embargos de Terceiro.
A fraude à execução não precisa necessariamente ser alegada no curso
do processo de execução. Havendo a penhora com a consequente oposição de
Embargos de Terceiro pelo adquirente, a ocorrência de fraude pode ser alegada
pela primeira vez na contestação dos Embargos. Caso reconhecida a fraude, os
Embargos de Terceiro serão julgados improcedentes.
Com relação à iniciativa do reconhecimento de fraude à execução,
duas posições se apresentam. Uma assevera que o reconhecimento da fraude
à execução não pode se dar de ofício, dependendo de provocação da parte.
Compartilha deste entendimento Araken de Assis. Para o autor:
A declaração de existência de fraude à execução
ocorre, incidenter tantum, no próprio processo
executivo. Dependerá de postulação do credor.
Nada obstante se encontrar documentada a fraude
no processo – basta cotejar a data da citação com a
data do negócio -, o juiz não pode pronunciá-la ex
officio. Não cabe ao órgão judiciário interferir na
esfera jurídica do terceiro, sem pedido expresso do
exequente, gerando situação análoga à que decorria
da procedência da pauliana.157
Corrobora esta posição dois argumentos: o primeiro é o de que a
execução se faz a benefício do credor (art.598 do CPC), podendo ele inclusive
desistir da execução, total ou parcialmente; o segundo é o de que, em havendo
o reconhecimento posterior da não ocorrência da fraude à execução, com a
desconstituição da penhora, o exequente arcará com eventuais danos causados
ao devedor e ao terceiro adquirente. Neste caso, se fosse a fraude decretada
de ofício, e posteriormente viesse a decisão a ser reconsiderada, o exequente
arcaria com os danos a que não deu causa.
A outra posição entende ser possível o reconhecimento de ofício da
fraude à execução. Dentre os autores que seguem essa corrente, estão José
Sebastião de Oliveira, Teori Zavascki, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery.158 Utilizam esses doutrinadores o argumento de que a fraude à
ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2009, p. 289.
I ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 288.
158
Cf.: PEÑA, Ricardo C. S. Fraude à execução. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p.
114-5.
156
157
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execução é matéria de ordem pública, vício de natureza processual, e do qual
resulta em ato atentatório à dignidade da justiça. Segundo Didier et al.: “Diante
de sua gravidade e do fato de prejudicar a própria atividade jurisdicional do
Estado, admite-se que seja reconhecida de ofício pelo órgão jurisdicional”.159
A jurisprudência, por sua vez, também se divide entre essas duas
posições:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. DEVEDOR CITADO EM AÇÃO QUE PROCEDE À RENÚNCIA
DA HERANÇA, TORNANDO-SE INSOLVENTE.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CARACTERIZANDO FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O EXEQUENTE.
PRONUNCIAMENTO INCIDENTAL RECONHECENDO A FRAUDE, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE PREJUDICADO, NOS
AUTOS DA EXECUÇÃO OU DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA TRANSLATIVA. ATO GRATUITO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ
DO BENEFICIADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA
PELA FRAUDE, QUE PREJUDICA A ATIVIDADE
JURISDICIONAL E A EFETIVIDADE DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Os bens presentes e futuros - à exceção daqueles
impenhoráveis -, respondem pelo inadimplemento
da obrigação, conforme disposto nos arts. 591 do
Código de Processo Civil e 391 do Código Civil.
Com efeito, como é o patrimônio do devedor que
garante suas dívidas, caracteriza fraude à execução
a disponibilidade de bens pelo demandado, após a
citação, que resulte em sua insolvência, frustrando
a atuação da Justiça, podendo ser pronunciada
incidentalmente nos autos da execução, de ofício ou a
requerimento do credor prejudicado, sem necessidade
de ajuizamento de ação própria.
[...]
DIDIER JÚNIOR, Fredie et al. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 2. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2010. 5 v., p. 304.
159
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5. Recurso especial não provido.160 (grifo meu)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE REDIRECIONOU A EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, I, DO CPC.
FALHA SUPRIDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA
SENTENÇA PELO TRIBUNAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 512 DO CPC. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS NULLITÉ SANS
GRIEF”.
FRAUDE À EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO
DO ENTENDIMENTO DO RESP “REPETITIVO”
N. 1.110.925/SP.
1. A eventual nulidade da sentença firmada na ausência
de fundamentação é suprida com a análise da matéria
no acórdão do Tribunal, em razão do efeito translativo
dos recursos, conforme o teor do art. 512 do CPC.
2. A exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(i) a matéria a ser analisada deve ser suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, julgado sob
o rito do art. 543-C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 04.05.09).
3. Fraude à execução não é matéria de conhecimento
de ofício pelo magistrado, logo não pode ser tratada
em sede de exceção de pré-executividade.
4. Agravo regimental não provido.161 (grifo nosso)
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.252.353 - SP (2011/0062484-9).
Quarta Turma. Recorrente: José Abelardo Guimarães Camarinha. Recorrido: Ricardo Anversa.
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, 21 de maio de 2013. Superior Tribunal de Justiça:
o tribunal da cidadania, Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?
registro=201100 624849&dt_publicacao=21/06/2013>. Acesso em: 27 abr. 2014, 08:04:22.
161
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
nº 51.286 - RS (2011/0140562-0). Primeira Turma. Agravante: Cláudio Roberto Lauxen e outro.
160
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Parece, contudo, ser mais acertada a posição que entende que a
declaração de fraude à execução dependa de provocação da parte. Conforme já
exposto, considerar que o Estado é o principal afetado com a alienação/oneração
fraudulenta é relegar o exequente a segundo plano, quando, na verdade, ele é o
principal interessado na efetividade da execução. Além disso, o exequente tem
a faculdade de consentir que a execução não atinja certos bens do devedor. Não
pode o Estado sobrepor-se a sua vontade e determinar de ofício a constrição
sobre algum bem. Além disso, deve pesar aqui também o fato de o exequente
vir a ser condenado em sucumbência caso os requisitos da fraude não se
comprovem posteriormente, o que não se mostraria justo. O juiz pode, contudo,
diante da ausência de pedido da parte para decretação da fraude, intimá-lo para
manifestar seu interesse nesta providência.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Superadas as divergências doutrinárias e jurisprudenciais fica claro
que o aspecto subjetivo é relevante para fins do reconhecimento da fraude à
execução, principalmente quando há interesse de terceiro.
Ainda que o novo Código tenha pacificado a questão no ônus da prova,
nos demais termas não trouxe modificações relevantes.
Diante do texto final do Código de Processo Civil de 2015 fica a
sensação de que ele nunca terá a completude necessária para abarcar todas as
situações que vão se por diante do Judiciário. Prova disso são as evoluções
na interpretação dos dispositivos que regem o instituto, encabeçadas pelos
problemas práticos materializados nas ações. E independente do texto legal, o
importante é que a fraude à execução seja declarada com prudência. Afinal de
contas, seu objetivo não é ser instrumento de inquietação e insegurança.

Agravado: Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Brasília, 28 de
agosto de 2012. Superior Tribunal de Justiça: o tribunal da cidadania, Brasília. Disponível em:
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Resumo: A ação rescisória é um dos instrumentos do Estado para a manutenção
da segurança jurídica e pacificação social. O Novo Código de Processo Civil,
já promulgado, traz poucas, mas importantes modificações nas hipóteses de
cabimento da referida ação. O presente trabalho, de natureza científica, objetiva
verificar se, no que diz respeito às hipóteses de cabimento da ação rescisória,
o novo código cumpre com o ideal de economia e celeridade processuais. Pelo
método dedutivo, o trabalho consiste na comparação da lei antiga à nova e
divergências doutrinárias e jurisprudenciais, conclui-se brevemente pelo
presente trabalho que a nova lei positiva hipóteses que já ocorriam na prática,
mas não encerra as discrepâncias acerca do tema.
Palavras-Chave: direito processual; novo código de processo civil; coisa
julgada; relativização; ação rescisória.
Abstract: The rescissory lawsuit is one of State’s instruments for the
maintenance of legal security and social peace. The new Civil Procedure Code,
332

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

as enacted, brings few but significant changes in the assumptions of such action.
This scientific study aims to determine whether, with regard to the assumptions
of the appropriateness of the rescissory lawsuit, the new code complies with the
ideal of economy and procedural speed. By the deductive method, comparing
the old law and the new, and doctrinal and jurisprudential differences, we
conclude briefly by this work that the new law includes cases that were been
occuring in practice, but does not close the discrepancies on the subject.
Keywords: procedural law; new Code of Civil Procedure; res judicata
relativism; rescission action.
INTRODUÇÃO
A ação rescisória contrapõe-se entre a coisa julgada e sua relativização,
sendo um dos instrumentos do Estado para manutenção da segurança jurídica
e pacificação social. O Novo Código de Processo Civil, já promulgado, traz
discretas, mas importantes alterações na matéria, positivando inclusive hipóteses
de cabimento que já vinham sendo admitidas na prática, sobre as quais versará
o presente estudo.
A nova lei se faz presente, num primeiro momento, dada a necessidade
de se adequar a prática processual às tecnologias atuais. Entretanto, vem
também com a proposta de ser uma reforma processual que dinamize a prestação
jurisdicional. Restará analisar se o rol de possibilidades de rescisão de julgados
foi alargado ou restringido, e se as modificações, por esse ângulo, cumprem
com os propósitos da nova lei.
À primeira vista, antigas discussões menores quando da propositura da
ação parecem estar superadas. Todavia, será necessário avaliar se as novidades
trazidas pelo novo código encerrarão discussões judiciais e doutrinárias ou
aumentarão a celeuma em torno do tema.
O presente trabalho se justifica pela importância de se averiguar se o
operador do Direito, ao intentar ação rescisória, pode-se basear unicamente
no texto legal ou se deve se atentar para outras questões. O objetivo geral
será de comparar os textos legais antigo e novo, sob o prisma das discussões
doutrinárias e jurisprudenciais existentes acerca das hipóteses de cabimento
da ação rescisória; e o objetivo especifico será de analisar se as modificações
trazidas pelo novo texto legal encerram as referidas discussões.
Será aplicada a metodologia bibliográfica, utilizando-se os textos
normativos em vigor e a vigorar; projetos da nova Lei, os julgados atinentes ao
tema e as diferentes correntes doutrinárias.
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1. DESENVOLVIMENTO
O Estado tem interesse na resolução do conflito entre as partes, com
aplicação da medida tida como mais justa na análise da Lide. Todavia, tanto
a mantença de decisão injusta quanto a desconstituição excessiva de julgados
podem causar fragilidade da creditação no Poder Judiciário. A Ação Rescisória
encontra-se no meio dessas duas hipóteses, como elucidado a seguir.
O chamado “novo Código de Processo Civil” (Novo CPC), sancionado
em março de 2015, segundo os legisladores e a maioria dos juristas, trata-se de
“um novo sistema, e não apenas de um código reformado” (DIDIER, 2012).
Mais do que a necessidade de se adequar a prática processual às crescentes
tecnologias hodiernas, um dos pilares de sustentação da proposta é proporcionar uma
prestação jurisdicional mais célere, bem como “desafogar” o sistema Judiciário da
enorme quantidade de ações e recursos; além da promoção da pacificação social e
da segurança jurídica. Além dessas medidas, existem também demais instrumentos
assecuratórios da pacificação social e da segurança jurídica.
Muito se discutiu sobre a necessidade de um Novo Código, haja vista
as inúmeras alterações e adequações que a lei processual civil brasileira sofreu
ao longo dos anos. Ainda assim, muitos pontos abordados foram de extrema
importância, e espera-se que de fato atuem no sentido de promover economia
e celeridade processuais. A supressão de alguns recursos e a simplificação de
determinados procedimentos parecem trabalhar nesse sentido, e dificilmente
se consolidariam através de mais uma das incontáveis reformas pelas quais o
Código Processual de 1973 passou indicar a eficiência da nova lei nesse sentido.
Mesmo tendo menor relevância prática, a estruturação das matérias
trazidas pelo novo código, com nova organização de Livros e Títulos se fazia
necessária, e atendeu às críticas de parcela significativa dos doutrinadores.
Assim, a ação rescisória que outrora figurava no Título IX – “Do processo
nos Tribunais”, agora figura entre os capítulos do Livro III, intitulado “Dos
processos nos Tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais.”
AAção Rescisória é uma ação autônoma, de natureza constitutiva negativa,
que visa a desconstituição da coisa julgada e, eventualmente, novo julgamento da
matéria. Para evitar a cisão desnecessária de julgados e a decorrente instabilidade
de sistema jurídico, o novo Código de Processo Civil traz catalogadas em numerus
clausus as hipóteses de cabimento da rescisória, como já ocorria no Código de
Processo Civil de 1973 (CPC de 1973), com alguns pequenos ajustes, os quais
serão analisados com relativo pormenor no presente estudo.
O Código de 1973 trata da especificamente Ação Rescisória nos artigos
485 a 495, enquanto no novo Código, as disposições encontram-se a partir do
artigo 966.
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Os pressupostos de cabimento da ação rescisória são elencados no
caput do artigo que cataloga as hipóteses de ação rescisória, como no Código
passado, e se tratam da existência de uma decisão de mérito, e do trânsito em
julgado da referida decisão. A terminologia “sentença” do Código de 1973 foi
substituída por “decisão”, adequando-se ao entendimento já consolidado em
doutrina e jurisprudência: Art. 966., caput: A decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando [...]
Por primeiro, vale dizer que em um dos projetos do novo Código, o termo
“sentença” havia sido substituído por “sentenças e acórdãos”, mas tal enumerar
de decisões rescindíveis acabava por excluir determinadas outras. Desta forma,
a redação atual alberga também, por exemplo, as decisões monocráticas dos
Tribunais; e as denominadas “sentenças parciais”, que podem inclusive ser
decisões interlocutórias resolutivas de mérito. A rescisão dessas últimas já vinha
sendo admitida na prática, mas a matéria ainda gerava discussão, mormente no
momento do pedido da rescisão. (BRASIL, 2015)
Mister recordar também que apenas a parte dispositiva da sentença
produz coisa julgada, estando somente ela sujeita à rescisão.
A maioria da doutrina admite a Teoria dos Capítulos da Sentença
(DINAMARCO, 2002), esta não se pode confundir com o trânsito em julgado
parcial, conforme se elucidará mais adiante.
Um exemplo que poderia causar confusão é em caso de ação em que
haja multiplicidade de pedidos, e que haja recurso sobre um ou mais dos pontos
julgados. Concluir-se-ia que os pontos não recorridos estariam sujeitos ao trânsito
em julgado, correndo para estes, de plano, o prazo decadencial para intentar ação
rescisória. Na hipótese relatada, os diversos pontos da decisão de mérito estariam
sujeitos a diferentes prazos para interposição de recursos e da própria ação rescisória.
A questão toma ainda maior vulto quando considerados os prazos diferenciados162.
Tendo em vista a discussão colocada, o Novo CPC autoriza a rescisão
da decisão por capítulos, desobrigando o autor da comprovação do cabimento da
rescisão da decisão em seu inteiro teor, bem como do pedido da rescisão total,
podendo fazê-lo apenas quanto ao ponto que lhe interessa desconstituir. Artigo
966, § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.
Até então, em se analisando esse ponto em específico, parece acertada
a nova disposição, pois assegura a segurança jurídica dos pontos não sujeitos à
cisão da coisa julgada.
Todavia, a admissão das chamadas sentenças parciais e por capítulos, e a
própria previsão de rescisão da decisão por capítulos, não significa necessariamente
que cada um dos pontos decididos esteja sujeito ao trânsito em julgado em diferentes
Como no caso de ações que envolvam a Fazenda Pública, ou com multiplicidade de partes em
um dos polos do litígio.
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momentos, como seria lógico concluir. Nesse sentido, o novo código foi omisso,
restando a matéria às disposições do STJ, como se vê adiante:
O prazo decadencial da ação rescisória só se
inicia quando não for cabível qualquer recurso
do último pronunciamento judicial.
O termo inicial do prazo decadencial de dois
anos para a propositura, por particular, de ação
rescisória, disposto no art. 495 do CPC, é a
data do trânsito em julgado da última decisão
proferida na causa, o que, na hipótese em que
a Fazenda Pública tenha participado da ação,
somente ocorre após o esgotamento do prazo
em dobro que esta tem para recorrer, ainda que
o ente público tenha sido vencedor na última
decisão proferida na demanda. (BRASIL,
2013, grifos nossos).
A decisão a que se referem as menções acima podem ser de mérito
ou não. Conclui-se que para o STJ, para fins de contagem de prazo para a
ação rescisória deve-se considerar o trânsito em julgado da última decisão
no processo, seja ela meritória ou não, verse ela sobre um, vários ou todos os
pontos da decisão originária.
O que ocorre é que a aprovação da redação final do Novo CPC se deu
em 25 de março de 2014, quando já estavam editadas a Súmula e o Informativo
supra citados. Talvez pela morosidade do processo legislativo, algumas questões
vão sendo superadas pela comunidade jurídica e acabam não sendo abarcadas
pelos novos textos legais. É a impressão que se pode extrair, ao menos por ora,
quanto à matéria.
Quanto ao mérito, muito se discutiu também a respeito da rescisão de
decisão que não o decida, mas que impeça a análise, discussão e julgamento
desse. Nesse sentido, o novo Código dispõe:
Art. 966, § 2o Nas hipóteses previstas nos
incisos do caput, será rescindível a decisão
transitada em julgado que, embora não seja de
mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.
(destaques nossos).
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A hipótese do inciso I supracitado, é albergada pelo novo Código tendo
em vista o tratamento diferenciado que a sentença terminativa do CPC de 1973,
artigo 267, inciso V (em interpretação com o artigo 268) vem recebendo. Para
que não se misturem os conceitos, vejam-se ambos:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem
resolução de mérito:  
V - quando o juiz acolher a alegação de
perempção, litispendência ou de coisa julgada;
Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a
extinção do processo não obsta a que o autor
intente de novo a ação. (...) (destaques e
supressões nossas)
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha alguns julgados não
admitindo a rescisória de decisão que não acolhia a nova propositura da demanda,
esse entendimento ainda era minoria, e mesmo a doutrina mais recente vinha se
posicionando em sentido diverso, para admitir a rescisória nesse caso. Imaginase que a intenção do legislador tenha sido a de pacificar a controvérsia.
Seguindo a mesma linha lógica, a decisão que impeça admissibilidade de
recurso também fica expressamente passível de rescisória segundo o texto do novo
Código. O professor Fredie Didier Júnior, que participou do projeto e das alterações
do novo Código processual, explica que o Superior Tribunal de Justiça já vem
pacificando o entendimento pela admissão da rescisória no caso, “sob o fundamento
de que a decisão que não conheceu do recurso impede o prosseguimento do processo,
e no caso essa decisão estar equivocada, caberá a rescisória (DIDIER, 2014).
Finalizando a análise do caput do artigo 966, não se pode deixar de citar
as decisões sobre as quais existe proibição legal de rescisão, como as decisões
proferidas em juizados especiais e nas ações de controle de constitucionalidade
(Ação Direta de Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade,
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental).
Elucidados os pontos principais do caput, retomam-se as análises dos
incisos de I a VIII, que enumeram as hipóteses de cabimento da ação rescisória.
Houve tanto ajustes referentes unicamente à gramática e coesão lógica;
quanto adequações à proposta do novo Código e resolução de controvérsias
jurídicas, embora nem todas as modificações pareçam ser benéficas ao sistema
judiciário, amo menos à primeira análise. Assim, os incisos são abordados
conforme a importância das modificações sofridas.
Materialmente os incisos I e II continuam iguais, dispensando maiores
análises, e seguem com as seguintes redações:
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[Art. 966: A decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando:]
I - se verificar que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo
absolutamente incompetente;
Já o inciso III tem adicionada a coação da parte vencedora sobre a
parte vencida, e a simulação de lide como novas possibilidades de rescisão de
sentença. Observem-se ambos os textos:
CPC de 1973, art. 485: III - resultar de dolo
da parte vencedora em detrimento da parte
vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de
fraudar a lei;
Novo CPC, art. 866): III - resultar de dolo
ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
A simulação da lide ganha lugar nesse dispositivo para manter a simetria
com o disposto no artigo 142 do novo Código, que diz:
Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias,
de que autor e réu se serviram do processo para
praticar ato simulado ou conseguir fim vedado
por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os
objetivos das partes, aplicando, de ofício, as
penalidades da litigância de má-fé. (destaques
nossos).
Assim, a colusão entre as partes está implícita no texto, mas a simulação
encontra-se expressa no texto legal. Ora, se o inciso III do artigo 966 torna
rescindível uma decisão baseada em colusão - que poderia e deveria ter sido
obstada de ofício pelo juiz conforme preleciona o artigo supra - logicamente
decorre o raciocínio que a simulação, constante do mesmo artigo, merece o
mesmo tratamento.
Interessante observar que a ação rescisória está intrinsecamente
relacionada ao conceito de coisa julgada. Esse fenômeno que reveste de
imutabilidade a decisão judicial, está amparada pela Constituição Federal
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em seu artigo 5º, inciso XXXVI, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito
adquirido e constitui com estes alguns dos pilares do sistema jurídico brasileiro,
sustentáculos da segurança jurídica e da pacificação social.
De maneira geral, a ação rescisória contrapõe-se à coisa julgada, ao
passo que desconstitui julgamentos dos quais não caiba mais nenhum recurso;
cuja decisão espera-se que seja cumprida pelas partes e que se consolide no
tempo. Desta forma, a coisa julgada é uma das ferramentas da segurança
jurídica, ao passo que em todo indivíduo sujeito ao ordenamento jurídico local,
a certeza de que as decisões judiciais se farão cumprir.
Entretanto, o julgamento de lides não é um processo mecânico, pelo
contrário: está vinculado não só às normas jurídicas, mas sujeito às idiossincrasias
do julgador. Por isso mesmo, o julgamento pode estar eivado de vícios, de
inexatidões técnicas ou materiais capazes de causar prejuízo às partes da lide.
A possibilidade de desconstituição desses julgados, ao passo em
que reconhece a probabilidade de que decisões - mesmo que transitadas em
julgado - estejam eventualmente em desacordo com os ideais de justiça e
outros fundamentos do ordenamento jurídico brasileiro; também garante a
possibilidade de se desconstituir essas decisões, não permitindo que os frutos
da decisão viciada vinculem as partes.
Nesse sentido, a lei processual elenca em rol restritivo as possibilidades
de rescisão de sentenças, de forma a balancear a rigidez da coisa julgada e os
fundamentos de nosso ordenamento jurídico.
A rescindibilidade de decisão que ofenda a coisa julgada é mantida no
novo Código, sem alteração:
IV - ofender a coisa julgada;
Já na análise do Inciso V, também é importante fazer a comparação
entre o texto antigo e o novo:
CPC de 1973: V - violar literal disposição de
lei (grifo nosso);
Novo CPC: V - violar manifestamente norma
jurídica (grifo nosso);
Insta salientar o disposto na conforme elucida a Súmula 343 do STF,
que também não foi abordado no texto do novo códice:
“Não cabe ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei, quando a decisão
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rescindenda se tiver baseado em texto legal
de interpretação controvertida nos tribunais.”
(destaques nossos)
A rescindibilidade pautada na “manifesta” violação da norma jurídica,
vem consolidar o entendimento da doutrina e dos Tribunais, visto que a
violação deve ser contundente, aberrante, flagrante, para dar ensejo à rescisão
(BARINONI, 2011.pg 221-234)
Outra importante modificação se dá na substituição da terminologia “lei’
por “norma jurídica”. A análise de tal modificação, frente à realidade das ações
rescisórias no sistema jurídico brasileiro, leva a crer que a intenção do legislador
era de envolver as Súmulas e Súmulas Vinculantes, abarcando-as enquanto
“norma jurídica”, dada a dificuldade em se conceituar sua natureza jurídica.
Entende-se por norma jurídica o conjunto de normas que compõem o
ordenamento jurídico, gênero na qual estão envolvidas as espécies de norma,
desde a Constituição Federal, leis infra-constitucionais, as leis complementares,
as súmulas e súmulas vinculantes, como também as portarias e atos normativos,
e até o costume e os princípios gerais de Direito.
Abre-se assim um enorme leque de possibilidades de rescisão de
decisões, não mais adstritas à literalidade da lei escrita, como anteriormente.
Pode-se perceber o perigo em se fragilizar a coisa julgada nesses termos, e não
se pode prever quais os efeitos dessa medida com a entrada em vigor do novo
código e quando, com o devido lapso temporal, surgirem as ações rescisórias
baseadas no inciso V.
O que pode ocorrer é a banalização da rescisão de julgados, e é fácil
imaginar os problemas acarretados frente a arguição, por exemplo, de ofensa a
costume ou princípio geral de Direito.
Nesse sentido, a nova Lei ao invés de pacificar discussões e enumerar
restritivamente as possibilidades que influam na coisa julgada, com sua vigência
obrigará, de certa forma, os Tribunais a se manifestarem a respeito do cabimento
de rescisória onde haja violação de norma jurídica infra legal e dos costumes e
princípios gerais de direito.
O que se depreende da disposição é que pode haver um avolumar de
pedidos de rescisão de decisões, o que não só ofenderia o ideal de celeridade
processual da nova lei, mas também poderia gerar enorme insegurança jurídica,
fosse o caso de tais pedidos serem providos.
Seguindo-se na análise dos incisos, não houve modificação contundente
quanto à rescisão de decisão fundada em prova falsa, e a hipótese segue com o
seguinte texto:
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Artigo 966, VI - for fundada em prova cuja
falsidade tenha sido apurada em processo
criminal ou venha a ser demonstrada na própria
ação rescisória;
O inciso VII, por sua vez, sofreu alteração mais significativa, que
merece atenção também mediante a comparação dos textos antigo e novo:
CPC de 1973: VII - depois da sentença, o
autor obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz,
por si só, de Ihe assegurar pronunciamento
favorável; (anotações e destaques nossos).
Novo CPC: VII - obtiver o autor, posteriormente
ao trânsito em julgado, prova nova cuja
existência ignorava ou de que não pôde
fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável; (anotações e
destaques nossos).
Eis que um dos pressupostos da ação rescisória é o trânsito em julgado,
não faria sentido que se admitisse rescisória caso houvesse acesso à prova nova
depois da sentença, visto que entre esta e o trânsito em julgado há o prazo
recursal (de que o autor poderia lançar mão). Trata-se, aparentemente, de mera
adequação do termo utilizado.
Além disso, a substituição do termo “documento novo” para “prova
nova” põe fim a eventuais questionamentos quanto à natureza da prova
ensejadora do pedido de rescisão. Entende-se por “ documento” algo mais do
que apenas o papel. No ensinamento de Wambier (2007):
Pouco importa o material que é utilizado – para
caracterizar documento basta a existência de
uma coisa que traga em si caracteres suficientes
para atestar que um fato ocorreu.
Admitir qualquer espécie de prova nova é uma atualização que pode, a
primeiro momento, parecer muito mais justa do que restringir essa possibilidade
a um único meio probatório. Todavia, durante a tramitação do projeto, houve
pedidos de revisão quanto a esse ponto em específico, visto que a prova
341

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

documental é mais largamente aceita “diante de sua maior confiabilidade para
registrar acontecimentos pretéritos.”(BARINONI, 2011).
Entendeu-se que a intenção do legislador fosse de incluir o exame
hematológico para investigação de paternidade, que vem sendo largamente
aceito como hipótese de rescisória. Assim, a proposta de retificação de tal inciso
propunha a inclusão desse meio de prova em específico, o que não ocorreu.
Além disso, para a espécie ser admissível, exigia-se que o então
documento (adiante, prova) servisse para comprovar fato que tivesse sido
previamente aduzido pelas partes. Não obstante, a conceituação da novidade do
então documento que se admitia era também controvertida. Embora a citação
possa causar o avolumar do presente trabalho, entende-se importante e didática
a conceituação aduzida pelo STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DO DOCUMENTO NOVO A QUE SE
REFERE O ART. 485, VII, DO CPC.
Não é possível a rescisão de sentença com
fundamento no inciso VII do art. 485 do
CPC na hipótese em que, além de não existir
comprovação acerca dos fatos que justifiquem
a ausência de apresentação do documento
em modo e tempo oportunos, este se refira a
fato que não tenha sido alegado pelas partes
e analisado pelo juízo no curso do processo
em que se formara a coisa julgada. Ressaltese, inicialmente, que doutrina e jurisprudência
entendem que o “documento novo” a que se
refere o inciso VII do art. 485 do CPC deve
ser: a) contemporâneo à prolação da decisão
rescindenda; b) ignorado pela parte que o
aproveitaria ou estar ela impossibilitada de
utilizá-lo no momento oportuno; c) apto a,
por si só, sustentar julgamento favorável à
postulante; e d) estreitamente relacionado
com o fato alegado no processo em que
se formou a coisa julgada que se pretende
desconstituir, representando, dessa forma,
prova que se refira a fato aventado pelas
partes e analisado pelo juízo no curso do
342

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

processo em que se formara a coisa julgada.
Nesse contexto, para que se faça presente o
requisito da impossibilidade de apresentação
do documento no momento oportuno, tem-se
por indispensável a comprovação dos fatos que
corroborem a escusa de não se ter apresentado
o documento em modo e tempo corretos. Além
do mais, a intenção do legislador em inscrever
o “documento novo” no rol das hipóteses
não fora a de premiar aquele que exercera
mal seu direito de defesa, mas sim a de dar a
chance de afastar a injustiça que decorreria da
impossibilidade de a parte utilizar prova de fato
por ela efetivamente alegado no curso da ação
da qual adveio a coisa julgada. Trata-se, nessa
conjuntura, de requisito cujo objetivo é evitar
que causas de pedir ou argumentos defensórios
não alegados e encobertos pela eficácia
preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC)
venham a colocar em xeque o instituto da ação
rescisória, que, por sua primaz importância,
não pode ser fragilizado por argumentos que
sequer tenham sido submetidos à análise
jurisdicional. (BRASIL, STJ, 2013)
Em se comparando o texto antigo ao novo, têm-se aumentadas
as hipóteses em que a rescisão seria cabível, por se admitir não só a prova
documental, como todas as provas em direito admitidas. Também nesse caso, o
texto do novo código é muito mais abrangente do que restritivo.
Por sua vez, o inciso VIII do Código de 1973 foi suprimido do novo
Código. O texto dispunha que a “sentença” poderia ser rescindida se:
VIII - houver fundamento para invalidar
confissão, desistência ou transação, em que se
baseou a sentença;
Quanto às hipóteses de rescisão da decisão fundada em erro, a doutrina
já há muito esclarece que a redação do CPC de 1973 continha erros de tradução
do Código de Processo Civil Italiano, senão vejamos:
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Como bem apontado por Barbosa Moreira,
a palavra “risultante” não tem o significado
comum de “resultante”, como “decorrente,
oriundo, proveniente”, mas sim de
“emergente”. O erro de tradução também diz
respeito ao termo “atti”, que incorretamente
consta no texto brasileiro como “atos”,
quando no texto italiano é compreendido
como “autos”, que transcende o significado de
“atos”. (BARINONI, 2011)
O novo dispositivo teve as citadas imperfeições adequadas, deixando-o
muito mais claro e preciso.
Ademais, embora a nova lei tenha compilado a definição de erro de fato
em um único parágrafo, alguns juristas chamaram a atenção para uma questão
formal, vez que na técnica legislativa, o parágrafo se vincula ao artigo (caput),
e não ao inciso, como fez o legislador, que deveria ter-se utilizado da alínea
neste caso (BARINONI, 2011). Entretanto, a lei foi sancionada sem corrigir
essa irregularidade, de forma que o parágrafo serve como explicativo do quanto
disposto pelo inciso. Eis o texto final:
VIII - for fundada em erro de fato verificável
do exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando
considerar inexistente fato efetivamente
ocorrido, sem
do indispensável, em ambos os casos, que o
fato não represente ponto controvertido sobre
o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
A última disposição do artigo 966 também traz novidade. O parágrafo
4º, já analisado anteriormente, que trata da sujeição dos atos homologatórios
e dos atos de disposição de direitos à anulação, e não à rescisão, encerrando
também densas discussões. É o texto:
Artigo 966, § 4o Os atos de disposição de
direitos, praticados pelas partes ou por outros
participantes do processo e homologados
pelo juízo, bem como os atos homologatórios
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praticados no curso da execução, estão sujeitos
à anulação, nos termos da lei.
A doutrina apontava muitas imprecisões técnicas no texto revogado,
por isso mereceu uma análise mais aprofundada. Existia necessidade de se
diferenciar a hipótese do artigo 486 do CPC de 1973: “Os atos judiciais, que
não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória,
podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil”.
Não obstante, existia grande divergência quanto à situação ser passível de ação
anulatória (querela nullitatis), ao invés de ação rescisória.
A disposição do novo código põe fim à discussão nesse sentido, e nesse
caso elimina uma possibilidade de rescisão de decisão.
CONCLUSÃO
À primeira análise, a impressão que se tem das alterações nas hipóteses
de cabimento da ação rescisória trazidas pelo novo código processual, é de que
sejam fruto de revisão da matéria frente à aplicação a mesma no sistema jurídico
atual e de sua interpretação pelos doutrinadores e Tribunais; ao menos no que foi
temporalmente possível abarcar por meio dos sucessivos projetos da lei.
Mesmo sem haver muita novidade no tema, algumas poucas
modificações se mostraram tão vultuosas -material e interpretativamente- que
se arrisca dizer que o vigor da nova lei pode aumentar em demasia os pedidos
de rescisão de sentença.
No que tange às propostas do novo Código de se implementar processos
mais céleres e a economia de atos processuais, pode-se dizer que, quanto a
essa última, fica impossível a análise, porquanto não estudadas por ora as
modificações procedimentais da ação rescisória. Entretanto, há instabilidade na
celeridade do provimento jurisdicional, pois em se aumentando os parâmetros
para cabimento da rescisão da sentença, a ferramenta da ação rescisória se torna
mais acessível para mais casos práticos, o que adia a decisão judicial final nos
conflitos de interesse.
Um dos pontos críticos verificados pelo presente trabalho, embora não
tenha sido o objeto do mesmo num primeiro momento, é a possível fragilização da
coisa julgada e consequente instabilidade da segurança jurídica, ante a hipótese
do artigo 966, inciso V, que prevê a possibilidade de rescisão da decisão em que
haja manifesta violação de norma jurídica. A menção à norma jurídica, conceito
tão amplo, pode dar azo à interpretação do dispositivo no sentido de que seria
possível, por exemplo, a cisão de decisão em que houvesse violação de costume
ou de princípios gerais de direito, que são conceitos amplos e genéricos. Tal
345

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

ponto parece, de plano, entregue à necessidade de prolação judicial para se ver
pontuado, o que vai contra a ideia de “desafogar” o sistema judiciário.
Outra modificação que expande o alcance da ação rescisória é a
trazida pelo inciso VII do artigo 966, que passa a admitir a rescisão mediante
apresentação de qualquer prova nova obtida após o trânsito em julgado, e não
só do documento novo, como era a previsão do código de 1973. Embora haja
ainda a necessidade de que a prova possa assegurar por si só o pronunciamento
favorável, tal expansão pode, também, aumentar os pedidos de rescisão, embora
pareça uma previsão mais justa e adequada.
Ainda que o objetivo do trabalho tenha revelado uma expectativa mais
negativa do que positiva sobre a nova lei no tocante à matéria, ao menos a
hipótese levantada pelo presente trabalho se confirmou, ainda que em parte.
Verificou-se que houve adequação da nova lei para acompanhar o entendimento
doutrinário e jurisprudencial atuais, ao menos no que foi possível alcançar,
em razão da morosidade do processo legislativo ante a maior velocidade na
pacificação de divergências doutrinárias e jurisprudenciais.
Com a entrada em vigor do novo código, e decorrido o necessário lapso
temporal para se analisar os casos enquadrados na nova norma, será possível
verificar através de julgados e da doutrina vindoura se as atuais conjecturas
realmente se efetivarão.
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Resumo: A Justiça Constitucional está na essência do constitucionalismo,
evoluiu no tempo fortalecendo os direitos e garantias fundamentais. Essa Justiça
já garantia além dos direitos da maioria, o das minorias, freando as forças
daquelas. No século XVII, há um marco na história, a observar, entende-se que as
leis do common law eram superiores ás do rei. No Estado de Direito a soberania
popular e a Democracia são premissa, que confirma a Justiça Constitucional. O
controle de constitucionalidade evoluiu no tempo e novos institutos de controle
surgiram. A representação interventiva antecedeu ao controle abstrato das leis.
Entende-se que poderá ser criado mais um poder. Observou-se a existência do
novo controle de constitucionalidade municipal. Enfim, no Direito Comparado,
identificou-se alguns modelos de tribunais constitucionais. Como exemplo
o TCFA que é um órgão independente, mas ainda parte do Poder Judiciário
alemão. Já o STF é parte do Poder Judiciário brasileiro, e é apenas uma
cúpula desse poder. O sistema adotado pelo Brasil não é o ideal apontado
pela presente pesquisa. Concluiu-se que uma Corte Constitucional tem que
exercer sua função do controle de constitucionalidade de forma integral como
um “poder constitucional”, ou seja, um Tribunal Constitucional como poder.
Adota-se na presente pesquisa a metodologia qualitativa, selecionando material
bibliográfico sobre o tema, e observa-se qual o melhor sistema pela técnica do
Direito Comparado para o Brasil.
Palavras-Chave: Justiça Constitucional. Poder Constitucional. Tribunal
Constitucional como poder.
Abstract: The Constitutional Court is the essence of constitutionalism evolved
in time strengthening the rights and guarantees. This Justice has guaranteed
beyond the majority of rights, of minorities, of those braking forces. In the
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seventeenth century, there is a milestone in the history, to observe, it is understood
that the laws of the common law were superior Ace King. The rule of law to
popular sovereignty and democracy are premise, confirming the Constitutional
Court. The judicial review has evolved over time and new control institutes
emerged. The interventional representation prior to the abstract review of
laws. It is understood that could be created more power. It noted the existence
of the new control municipal constitutionality. Finally, in comparative law,
it identified some models of constitutional courts. As an example the TCFA
which is an independent body, but still part of the German judiciary. Since the
Supreme Court is part of the Brazilian Judiciary, and is just a dome that power.
The system adopted by Brazil is not the ideal appointed by this research. It
was concluded that a Constitutional Court must exercise its function of judicial
review in full as a “constitutional power”, ie a Constitutional Court as power.
Is adopted in this study a qualitative methodology by selecting bibliography on
the subject, and observed what the best system by the technique of Comparative
Law for Brazil.
Keywords: Constitutional Justice. Constitutional power. Constitutional Court
as power.
INTRODUÇÃO
A jurisdição constitucional, desde a Idade Média, demonstra-se
como era a noção de que se tinha de Constituição e hierarquia das normas. A
presente pesquisa aponta para confirmar que a noção de Justiça Constitucional
vem se desenhando a muito tempo. Demonstra-se a importância da Justiça
Constitucional na garantia dos direitos fundamentais e garantia das maiorias
e também das minorias. Apontamentos se faz necessários para confirmar a
Justiça Constitucional. Demonstrará se o constitucionalismo, como movimento
social ou político, tem em sua essência a legitimidade para confirmar a Justiça
Constitucional.
O controle de constitucionalidade das normas no ordenamento jurídico
nacional, bem como seus institutos, evoluiu consideravelmente. Observará
também, como o Ministério Público é importante quando é atribuído a ele
a legitimidade para provocar a Justiça Constitucional e, na Constituição, a
interpretação que é feita para a possibilidade de utilização do controle municipal
de constitucionalidade. Demonstrará a hipótese de criar um órgão com a função
do controle de constitucionalidade, avaliando se essa alteração fere os princípios
das cláusulas pétreas.
Os Tribunais Constitucionais, com alguns apontamentos, frente os tipos de
controle na sua função do controle das garantias da Lei Fundamental. A legitimidade
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dos seus membros, que é essencial para a aceitação popular das suas decisões. Pelo
Direito Comparado, alguns tribunais constitucionais importantes para se verificar,
em comparação com o Supremo Tribunal Federal no Brasil, como cada um exerce o
controle de constitucionalidade e, se o Brasil adotou a melhor opção de um Tribunal
Constitucional para o ordenamento jurídico nacional. Avaliando se o sistema difuso
e o concentrado, que foi copiado pelo sistema norte-americano, ou seja, de que
forma isso foi feito e introduzido em nosso sistema.
1. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES HISTÓRICOS
Todo Estado de Direito democrático tem como sua formação uma
Lei Fundamental, que consiste em limitar o seu próprio poder, garantindo os
direitos individuais, das maiorias e até mesmo das minorias. Observe no tempo
como era e evoluiu, a Justiça Constitucional.
No constitucionalismo antigo, o termo constituição, se tinha a
ideia de estabelecer ou ordenar, surgiu como um conceito mais restrito do
que o atual, no Império Romano (MORAES, p. 12, 2013). A supremacia
constitucional é uma garantia, no Estado democrático para formulação das
leis. O legislador terá como parâmetro, obrigatoriamente, observar a norma
maior, que é a Constituição.
A garantia da Justiça Constitucional é o constitucionalismo, que está na
sua essência, como um movimento social ou político, garantidor da democracia.
Este instituto é recente, mas de extrema importância nos ordenamentos
democráticos em muitos países, tendo uma contribuição considerável da
doutrina no seu processo evolutivo. O controle político de constitucionalidade
comprovou-se pouco adequado; pelos magistrados de carreira, isso também não
permanece como algo legítimo (JAYME, p. 31-32, 2000).
A preocupação de instituir mecanismos de controle constitucional,
garantindo o cumprimento da Constituição, foi essencial para os Estados
modernos. Garantindo o direito das minorias, freando as forças da maioria.
Recentemente os direitos fundamentais ganhou status de direito constitucional,
representando uma garantia maior dos direitos individuais frente ao poder
estatal (idem, idem).
As questões que passaram a ocupar o palco dos
debates jurídicos foram, então, as definições do
modo, do sujeito e do momento em que se exerceria o
controle de constitucionalidade.
A síntese das ideias a respeito da garantia da
Constituição conduziu, quase que naturalmente,
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à criação do Tribunal Constitucional, como órgão
independente de qualquer dos Poderes, com uma
feição de órgão político, incumbido de exercer a
justiça constitucional (idem, p. 32, 2000).
Por uma questão histórica do resultado do constitucionalismo, a difusão
e implementação de Tribunais Constitucionais pelos constituintes foi inevitável.
Historicamente, também se sabe que a humanidade sempre teve a
concepção hierárquica das normas, com um ordenamento constitucional como
norma maior estabilizada e como garantia (JAYME, p. 32, 2000).
Os nómoi, em Atenas, comparando com os ordenamentos jurídicos
contemporâneos, hierarquicamente uma norma superior em relação aos
psefísmata, que eram deliberados da Assembleia, semelhantes às leis ordinárias
hoje. Este último se subordinava aos nómoi, hoje comparado com a Constituição
(CAPPELLETTI apud JAYME, p. 32, 2000).
A Lei das XII Tábuas pode ser considerada a origem
dos textos escritos consagradores da liberdade, da
propriedade e da proteção aos direitos do cidadão.
Posteriormente, no Direito Canônico, passou a
significar o termo das regulamentações eclesiásticas
(DALLARI apud MORAES, p. 12, 2013).
Verifica-se que já na Idade Média, o surgimento de proteção dos
indivíduos no combate do poder estatal, contra a atuação arbitrária das
autoridades públicas, não foi fácil. A luta constitucional do século XVII,
não estava bem definida, disputas entre o despotismo e a liberdade.
Como exemplo a Magna Carta Libertatum, um antecedente histórico das
declarações de direitos humanos fundamentais. Uma de suas garantias
era a liberdade da Igreja da Inglaterra; previsão do devido processo legal;
livre acesso à justiça (MORAES, p. 13-14, 2013), entre outras garantias
características de institutos constitucionais.
[…] o Estatuto de Merton, de 1236, denominado
de Nova Constituição por prever instrumentos de
preservação individual em face do Poder do Estado.
Nesse momento, já se verifica a existência de um
controle judicial para garantir a efetividade das normas
protetoras dos direitos fundamentais, que teriam certa
supremacia sobre os demais (idem, p. 14, 2013).
352

TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Uma característica de um controle já se moldava, com a função de
preservar os direitos fundamentais pela via judicial. Esse controle judicial é,
um poder atribuído a um órgão que tinha a soberania frente aos demais.
Verificam-se algumas importantes Constituições não escrita de proteção
dos direitos individuais. Como a Petition of Rights de 1628, o Habeas Corpus
Act, de 1679, sendo regulamentado na common law, a Bill of Rights, de 1689
(idem; 2013). É possível analisar com os exemplos históricos a importância de
uma norma fundamental de proteção dos direitos individuais. O fortalecimento
ao princípio da legalidade, impondo que o rei não pudesse suspender leis sem a
aprovação do Parlamento (MORAES, p. 14, 2013).
A necessidade de uma Justiça Constitucional se verifica desde então e,
como exemplo, bem lembrou Jayme:
A possibilidade de o juiz recusar a aplicação de uma
lei que contrariasse outra superior surgiu na Inglaterra.
Isto pode parecer paradoxal por esse país ter assumido,
após a Revolução Gloriosa de 1688, a doutrina da
supremacy of the English Parliament, como expressão
da soberania popular (JAYME, p. 33, 2000).
Um dos marcos históricos, no século XVII, o Juiz Coke ao reconhecer
que as leis de common law são superiores às leis do rei e, consequentemente as
leis do parlamento sendo contrária à common law era declarada nula (JAYME,
p. 33, 2013). Este é um típico exemplo de uma jurisdição constitucional,
identificando a existência de uma lei maior que dita parâmetros para a criação
das normas inferiores e, sendo contrárias aquela que ocupa o topo da pirâmide
na hierarquia, está sujeita a ser declarada nula.
Sabidamente, para garantia dos direitos que são assegurados pela
Constituição, faz-se necessário uma Justiça Constitucional. Mediante esse
importante instituto, se verifica o Processo Constitucional:
A Justiça Constitucional se destina a efetivar o Direito
Constitucional, que tem no Processo Constitucional
o instrumento de realização dos direitos assegurados
constitucionalmente.
O Processo Constitucional surge, no início desse
século, pela obra de Hans Kelsen, como um ramo
da ciência jurídica, com inegável autonomia e
independência, representando a Justiça Constitucional
seu centro vital.
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Sua estrutura foi erigida a partir da Teoria Geral do
Processo. A compreensão da Jurisdição Constitucional
perpassa, portanto, pela noção de jurisdição, tornando-se
indispensável, preliminarmente, estabelecer seu conceito
e características essenciais (JAYME, p. 53, 2000).
Assim nasce o novo ramo do direito, o Direito Processual Constitucional,
que com o instituto da Justiça Constitucional e no reconhecimento a partir de
então de um Processo Constitucional como sendo essencial para tornar realidade
a prática das garantias constitucionais, estabelecidas pela Constituição. Aquele
instituto é o mais importante dentro do Processo constitucional. Uma espécie de
comparação entre processo e jurisdição.
Gonçalves ressalta o Direito como meio transformador social, e o
processo como meio transformador, apontando a existência de uma mentalidade,
definitivamente afastando daquelas nações tradicionais, que não se adaptam à
contemporaneidade (GONÇALVES apud JAYME, p. 53, 2000).
Agora conceituando a Justiça Constitucional, ela se diferencia dos outros
tipos de jurisdição pela sua originalidade, considerada um poder constitucional,
surgindo formalmente quando atribuído essa função a um Tribunal. Sendo essa
uma parte administrativa da justiça com objeto específico, jurídico-constitucional,
sua matéria específica de um Estado (JAYME, p. 67, 2000).
Atividade jurisdicional que tem como objetivo verificar
a concordância das normas de hierarquia inferior, leis
e atos administrativos, com a Constituição, desde que
violaram as formas impostas pelo texto constitucional
ou estão em contradição com o preceito da Constituição,
pelo que os órgãos competentes devem declarar sua
inconstitucionalidade e consequente inaplicabilidade
(BARACHO, apud, JAYME, p. 67, 2000).
Com base na soberania popular, no Estado de Direito existe a Democracia
como premissa, que confirma a legitimidade da Justiça Constitucional e a
supremacia das normas constitucionais. Assim, confirma a garantia dos direitos
fundamentais, controlando o Poder Estatal. Lembrando que a garantia não
somente das maiorias, como também das minorias.
Como disse Walter Berns:
[…] ao comentar os princípios fundadores da
Constituição norte-americana, em relação à maioria:
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“Em resumo, a regra da maioria só pode ser justificada
se os homens são iguais e eles só são iguais na posse
de direitos. Uma política de igualdade, portanto,
precisa ser uma política preocupada com direitos.
Consequentemente, a regra da maioria só é legítima se
na prática a maioria respeita os direitos da minoria.”
(BERNS apud MORAES, p. 49-50, 2013).
A Jurisdição Constitucional é a garantia dos direitos fundamentais,
instituído pela Constituição, estando na essência do constitucionalismo. Sua
legitimidade está na condição de a maioria na posse de seus direitos, respeitar a
minoria dentro de uma igualdade, quando esses também estiverem na condição
de posse dos direitos. Sendo assim, a Justiça Constitucional é a garantia dos
valores fundamentais básicos, de modo que a sua função é atribuída a um
Tribunal Constitucional, exercendo um poder de controle negativo.
O nascimento, fortalecimento e concretização da
jurisdição constitucional tiveram por finalidade, basicamente, a defesa dos Direitos Fundamentais do
Homem e dos direitos das minorias, tornando absolutamente necessário o surgimento de tribunais que
valessem pela compatibilidade dos atos do poder público com as normas constitucionais (MORAES, p.
53, 2013).
Tendo como objetivo a contenção de eventuais excessos, abusos ou
omissões ao texto constitucional (MELLO, apud MORAES, p. 53, 2013), a
Justiça Constitucional tem esse papel importante com um poder positivo e
controle negativo dos dispostos na Constituição.
2. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
Neste capítulo se verifica como alguns fatores, como historicamente se
transformou, o controle constitucional no ordenamento jurídico brasileiro, bem
como funciona e foi instituído e como evoluiu.
Quando ocorre, por exemplo, uma ofensa por um Estado-Membro, de
princípios de ordem federativa, para decretação de intervenção federal, tem que
haver prévia autorização judicial.
A representação interventiva foi a antecessora do
controle abstrato de normas no direito brasileiro. Na
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Constituinte de 1891 foi discutida a possibilidade de
outorgar ao Supremo Tribunal Federal a competência
para conhecer de alegação de ofensa pelo EstadoMembro a determinados princípios da ordem
federativa (MENDES, p. 89, 2007).
Essa ideia da representação interventiva foi instituída no ordenamento
jurídico na Constituição de 1934, como instrumento para os conflitos entre
União e os Estados, atribuindo competência ao Supremo Tribunal Federal. O
novo instrumento de controle de constitucionalidade, até então, somente pelo
Procurador-Geral da Republica é que poderia por sua iniciativa provocar o
judiciário (art. 12, § 2º, da Constituição de 1934).
O modelo mencionado foi modificado e inserido na Constituição de 1946.
Em vez da constatação da constitucionalidade da lei,
que deflagrava a intenção, tal como na Constituição
de 1934, deveria o Tribunal agora aferir diretamente a
compatibilidade do direito estadual com os chamados
princípios sensíveis (MENDES, p. 89, 2007).
O controle abstrato de normas antes da Constituição de 1988, ainda
houve uma evolução considerável a destacar. Assim pela Emenda Constitucional
de n. 16, 1965, um modelo de um sistema de controle abstrato ao lado da
representação interventiva:
[…] um sistema de controle abstrato de normas perante
o Supremo Tribunal Federal, destinado à aferição de
constitucionalidade das leis ou atos normativos federais
ou estaduais. […] O instituto, introduzido no contexto
de uma ampla reforma do Poder Judiciário, tinha por
escopo, […] alcançar maior economia processual
mediante decisão direta do Supremo Tribunal Federal,
reduzindo a sobrecarga de trabalhos dos Tribunais
inferiores (idem, p. 93-94, 2007).
Mais um importante instituto, agora, atribuído como competência
exclusiva da Suprema Corte nacional, para não sobrecarregar tanto os outros
Tribunais. Com a novidade no ordenamento jurídico, introduzido depois
da reforma do Judiciário, se faz perante a Suprema Corte o controle de
constitucionalidade das leis ou atos normativos federais ou estaduais.
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O controle de constitucionalidade é criado pelo legislador constituinte
originário, estabelecendo regras de controle dos atos normativos. No ordenamento
brasileiro a Constituição é rígida, seu processo de alteração mais dificultoso e a
atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade
dependem do sistema de controle adotado (LENZA, p. 275, 2014).
Nos dizeres de Pedro Lenza:
A CF brasileira é rígida, diante das regras
procedimentais solenes de alteração previstas em seu
art. 60.
A ideia de controle, então, emanada da rigidez,
pressupõe a noção de um escalonamento normativo,
ocupando a Constituição o grau máximo na aludida
relação hierárquica, caracterizando-se como norma
de validade para os demais atos normativos do
sistema (LENZA, p. 275, 2014).
A Constituição Federal tem disposto em seu art. 60 as regras para
sua alteração. Tem como característica, o processo dificultoso para alteração,
ocupando essas regras, o grau máximo no escalonamento normativo. A
Constituição, então, ocupando o topo da hierarquia das normas, ela é requisito
de validade em relação as outras normas ou atos normativos do ordenamento
jurídico (LENZA, p. 275-276, 2014).
Nesse sentido o art. 60 da CF, que dispõe em seu § 4º, inc. III, dizendo
no caput que “A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:”,
parágrafo 4º “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:”, inciso III “a separação dos Poderes”.
A questão aqui é no sentido do que está disposto no referido artigo que,
a separação dos Poderes, pode ou não ser criado mais um novo poder e, atribuir
a este poder novo, a competência de controle de constitucionalidade.
A atenção agora é para quando estamos falando sobre divisão de
poderes, não podemos utilizar a expressão “tripartição de poderes”, considerada
imprópria, como explica Lenza: “Isso porque o poder é uno, indivisível e
indelegável. O poder não se triparte. O poder é um só, manifestando-se por
meio de órgãos que exercem funções” (LENZA, p. 548, 2014). Dessa forma, a
hipótese seria se o Poder Judiciário, como o sistema na qual foi adotado para
essa função, que foi atribuída para o controle de constitucionalidade, é a melhor
opção para o nosso ordenamento.
A pesquisa identifica uma competência de controle, atribuído
pela Constituição, ao Poder Judiciário, que é um dos poderes da União. A
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presente pesquisa defende a hipótese de um órgão autônomo no controle de
constitucionalidade. Para isso é necessário identificar a possibilidade jurídica na
CF. A hipótese seria no sentido de criação de mais um poder da União, atribuindo
não mais ao Poder Judiciário, mais ao novo poder, o “poder constitucional”.
Ainda sobre o assunto de controle de constitucionalidade, temos
outros órgãos que atuam, contribuindo com o controle de constitucionalidade,
bem como institutos contemporâneos que possibilitam esse controle frente o
Supremo Tribunal Federal.
O Ministério Público, embora sob Constituição
vigente tenha sido destituído da exclusividade na
iniciativa para o processo objetivo de controle da
constitucionalidade, preservou, não por acaso, mas
por ser o curador da ordem jurídica, a legitimação
universal para tal iniciativa. Assim, tem papel
relevante e destacado a ser concretamente exercido,
seja para suscitar os litígios normativos abstratos,
seja para impugnar, incidentalmente em processos
subjetivos, certa concretização inconstitucional de lei
ou ato normativo (MELO, VitalBook file, 2014).
Como se verificou, antes o Ministério Público era exclusivo, a manter a
ordem jurídica, exercendo a função de curador nesse sentido. Era o único órgão
com a exclusividade para provocar o Supremo Tribunal Federal para o controle
de constitucionalidade.
O novo ordenamento pela Constituição de 1988, ampliou essa
possibilidade atribuindo a outros órgãos ou entidades, dando legitimidade a
estes também para provocar o Guardião da Constituição a exercer o poder de
controle constitucional.
Ainda no âmbito dos institutos de controle, observa-se um pouco sobre
a Ação Declaratória de Constitucionalidade Municipal. “Questão relevante
no controle abstrato de constitucionalidade das leis municipais é saber da
possibilidade jurídica de instituir a ação declaratória de constitucionalidade no
âmbito municipal” (NETO, p. 150, 2010).
Só é possível mediante interpretação do art.102, I, a, combinando com
art. 125, parágrafo 2º, da Constituição Federal.
Assim verifica no presente capítulo a instituição de alguns tipos de
controle constitucional, como funciona e evoluiu no ordenamento jurídico
nacional. Percebendo a complexidade do controle, quando da sua importância
para estabilidade do ordenamento jurídico brasileiro.
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3. DIREITO COMPARADO: TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO PODER
3.1 TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS
São dois os modelos de controle de constitucionalidade, o difuso e o
concentrado. O primeiro analisa a constitucionalidade da lei no caso concreto,
adotado pelos Estados Unidos, o segundo, difundido principalmente na Europa.
O modelo europeu tem suas próprias características, e sua legitimidade
é dada pela própria Constituição. Este sendo um poder independente, que não
confunde com o poder judiciário (JAYME, p. 119, 2000).
A presença de professores na composição do
Tribunal Constitucional é uma constante. O critério
de nomeação de seus integrantes é feito pelas forças
ou partidos políticos […] A despeito da indicação
dos Juízes das Cortes Constitucionais ser feita por
órgãos políticos, este fato não lhes comprometem
a independência [...] (FAVOREU apud JAYME,
p. 119-120, 2000).
Sua independência não é comprometida, pois eles bem sabem que o
estatuto os isentam de qualquer fidelidade. “a Jurisdição Constitucional é
instância única, o que lhe confere exclusividade no julgamento das questões de
constitucionalidade.” (idem, idem)
Um Tribunal Constitucional tem suas decisões como efeito erga
omnes, implicando em anulações nas declarações de inconstitucionalidade. Sua
jurisdição consiste em anular ou até corrigir atos de vontade geral manifesta
pelo legislador (JAYME, p. 120, 2000).
Há que se considerar a legitimidade na composição dos Tribunais
Constitucionais, tendo como fator legitimador a participação popular.
[...]por intermédio de seus representantes eleitos
no Parlamento e no Executivo, na escolha dos
membros dos Tribunais ou Cortes Constitucionais.
[...] Assim, a questão da composição das Justiças
Constitucionais é certamente a que provoca as
mais equivocadas interpretações e os mais árduos
debates, situando-se em dois níveis: político e
jurídico (MORAES, p. 59, 2013).
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Aos juízes da jurisdição constitucional é atribuído natureza dúplice,
em sua investidura do cargo, envolvendo em suas decisões supremacia
constitucional, “os atos das mais elevadas autoridades do Estado e,
principalmente, as leis do Parlamento, que são consideradas como expressão da
vontade geral.” (MORAES, p. 59, 2013). Para não comprometer a legitimidade
na composição dessa jurisdição, é preciso observar a composição política da
Justiça Constitucional: pluralismo, representatividade e complementariedade.
O primeiro diz respeito ao aumento da representatividade global do
sistema, a proteger grupos das minorias, aqueles que não têm acesso aos ramos
políticos; o segundo é a participação do Parlamento na escolha do nome do
juiz constitucional, frente ao pluralismo democrático; o terceiro é a necessidade
de uma múltipla variação de experiências profissionais, ou seja, que vai além
da magistratura, tendo como critério a sua composição por profissionais de
outras carreiras como do Ministério público, Universidade Pública, Parlamento,
entre outros. “afastando-a tanto do tecnicismo exacerbado, quanto da política
exagerada.” (MORAES, p. 60-61, 2013).
Os autores mostram que o Tribunal Constitucional é
incompatível com sistemas de governo executivistas,
os quais adotam, no máximo, uma tripartição
dos poderes, cumulando Estado, Governo e
Administração no mesmo órgão, o chamado poder
executivo (FAVOREU apud SOUZA, p. 126, 2007).
O Tribunal Constitucional foi inventado no século XX para atender os
desafios por conta da nova fase do constitucionalismo. Isso com a evolução do
segundo pós-guerra, nos clamores por uma Constituição de valores mínimos.
É marca registrada do tipo de Estado Social que surgiu na Europa Ocidental.
O Tribunal Constitucional é ao mesmo tempo causa e consequência do diálogo
entre o Direito Constitucional e valores éticos do convívio sociopolítico
(SOUZA, p. 129, 2007).
Distinção entre Tribunal Constitucional e Suprema Corte, como bem
define Baracho:
A Corte Constitucional é uma jurisdição criada para
conhecer espacial e exclusivamente o contencioso
constitucional, situado fora do aparelho jurisdicional
ordinário e independente, como ocorre com os
outros modelos, dos demais poderes públicos. É
uma jurisdição especializada, com a competência
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exclusiva e situada fora do aparelho judiciário
comum. Enquanto que Corte Constitucional é uma
jurisdição “especializada”, a Corte suprema é uma
jurisdição “generalista”. A Corte suprema conhece
de todos os contenciosos (civil, administrativo,
penal, comercial ou constitucional), enquanto
que a Corte Constitucional é exclusivamente
competente para apreciar matéria constitucional. A
Corte Constitucional é jurisdição “especializada”,
de competência
exclusiva. Ela monopoliza o
julgamento do contencioso constitucional. Não faz,
normalmente, parte da organização jurisdicional
ordinária (BARACHO apud JAYME, p. 121, 2000).
Garcia de Enterría lembra que:
para Kelsen, o poder de legislar se dividia em dois
órgãos: um, o Parlamento, titular de iniciativa
política, que é o legislador positivo; o outro, o
Tribunal Constitucional, que elimina para manter
a coerência do sistema as leis que não respeitam o
marco constitucional (GARCÍA DE ENTERRÍA
apud MORAES, p. 104, 2013).
3.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO
A jurisdição constitucional se faz em separado dos demais órgãos
ordinários do judiciário de uma forma mais pura. Decide questões em relação
a aplicação e interpretação da Constituição. Funciona com a atribuição
constitucional de órgão supremo do Estado.
A legitimidade política é conferida pelo voto de dois terços em
cada casa legislativa. Tendo o voto da minoria parlamentar como essencial
para aprovação.
O controle abstrato de constitucionalidade das normas é feito tendo como
objeto as normas jurídicas de várias espécies. Elas são: as federais, de tratado
internacional, lei orçamentaria, leis estaduais, regulamentos jurídicos do direito
federal e do direito estadual, e desde as normas promulgadas depois da entrada
em vigor da Lei Fundamental, bem como as de antes desta entrar em vigor.
Já o controle concreto de constitucionalidade das leis, depende da
decisão do Tribunal, ao avaliar a inconstitucionalidade em contraste com a
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Lei Fundamental. O procedimento é suspendido e encaminhado ao TCFA,
dependendo de sua decisão (JAYME, p. 129-130, 2000).
O TCFA, não atua como órgão judicial, exercendo sua jurisdição
constitucional, especialmente, em relação ao controle de constitucionalidade.
Não cria jurisprudência, mas atua como Poder Político do Estado (MORAES,
p. 316, 2013).
3.3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPANHOL
O Tribunal é recente, mas tem como característica um dos mais
importantes da Europa, com jurisprudência modelar, pois sua interpretação
constitucional que se desenvolve é avançada (ZAGREBELSKY apud JAYME,
p. 134, 2000). Inspirado no modelo alemão, com algumas modificações, tendo
uma amplitude maior (JAYME, p. 134, 2000). Exerce verdadeira Jurisdição
Constitucional, com legitimação direta da Constituição (SEGADO apud
JAYME, p. 134, 2000).
...controle concreto de constitucionalidade: quando
um órgão judicial considerar, em algum processo,
que uma norma com força de lei, aplicável ao caso,
de cuja validez depende a decisão, pode ser contrária
à Constituição, submeterá a questão ao Tribunal
Constitucional, sem efeito suspensivo (ESPANHA
apud JAYME, p. 137, 2000). O incidente será suscitado
de forma fundamentada (JAYME, p. 137, 2000).
Característica de uma Corte Constitucional exercendo de forma
exclusiva a Jurisdição Constitucional. Quanto ao controle concreto de
constitucionalidade, o faz como sua função, diferente do modelo difuso, onde
os juízes e tribunais tem prerrogativa de exercer esse controle.
3.4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUSTRÍACO
Assim assegura Vezio Crisafulli:
o tribunal constitucional encontra-se fora dos poderes
estatais tradicionalmente conhecidos; forma um
poder independente cujo papel consiste em assegurar
o respeito à Constituição em todos os campos
(CRISAFULLI apud MORAES, p. 104, 2013).
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Diferente do modelo norte-americano, enquanto sistema difuso de
constitucionalidade, o austríaco, configura-se como um controle concentrado,
uma vez que a análise sobre a inconstitucionalidade das leis é de competência de
um único Tribunal Constitucional (Cf.: CERRI apud MORAES, p. 109, 2013).
3.5 SUPREMA CORTE AMERICANA
Exerce o controle difuso de constitucionalidade das leis ou atos
normativos federais e também das leis ou atos normativos estaduais e municipais
(MORAES, p. 77, 2013).
Após a explanação sobre a supremacia da ordem constitucional afirma
Marshall:
se uma lei opuser-se à Constituição e se ambas, a lei
e a Constituição, aplicam-se a um caso particular,
de modo que a Corte deva decidir aquele caso
conforme a lei, desrespeitando a Constituição ou
respeitá-la, recusando a lei, a Corte deve determinar
qual dessas regras em conflito governa o caso; isto
é da própria essência do dever judiciário. Se, então,
os tribunais quiserem respeitar a Constituição,
e não tal lei ordinária, deve governar o caso ao
qual ambas se aplicam. Aqueles, portanto, que
controvertem o princípio de que a Constituição
deve ser considerada na Corte, como um Direito
supremo, são levados à necessidade de provar o
fato de que os tribunais devem fechar seus olhos
sobre a Constituição ver apenas a lei (MARSHALL
apud MORAES, p. 80-81, 2013).
Inexiste, quanto as hipóteses de competência da Suprema Corte
Americana, instituto de análise em abstrato da inconstitucionalidade de uma
lei ou ato normativo do poder público, por uma ação ordinária, de efeitos
erga omnes. Portanto, a jurisprudência da Suprema Corte entende não ser
encarregada da tutela geral contra todas as más ações potenciais nas complexas
tarefas de Governo, assim a função judicial limitada à resolução de um litígio
posto em juízo, e, consequentemente, não deve se pronunciar abstratamente,
quando não houver necessidade de um arbitramento judicial entre partes opostas
(MORAES, p. 85-86, 2013).
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3.6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NACIONAL: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DO BRASIL
No atual ordenamento jurídico, como antes, continua a Suprema Corte
nacional, a integrar o Poder Judiciário, sua natureza jurídica é a de órgão de
cúpula, como guardião da Constituição. Apesar de ter essa atribuição de guarda
da Constituição, não tem a natureza de uma Corte Constitucional, por não ser a
sua função exclusiva de jurisdição constitucional (JAYME, p. 123-124, 2000).
O Supremo Tribunal Federal não pode ser qualificado
como Corte Constitucional, também, por integrar o
Poder Judiciário, pois “os tribunais constitucionais são
jurisdições constitucionais em ‘tempo integral’, situados
fora do aparato jurisdicional ordinário e independentes
desse, aos quais a Constituição atribui o monopólio do
controle de constitucionalidade das leis”(FAVOREU
padu JAYME, 2000). Para se
qualificar como
Tribunal Constitucional é necessário ser um “poder
constitucional” (JAYME, p. 124-125, 2000).
A questão de um “poder constitucional” é relevante, haja vista que uma
Corte Constitucional só poderá exercer sua plena função se esta for separada do
Poder Judiciário. Isso pois, parece ser de extrema importância, ter uma Corte
com essa função exclusiva.
Adotaram-se na América Latina modelos mistos, que consiste em
institutos de ambos os modelos. Sendo o adotado no Brasil, o controle
jurisdicional misto, coexistindo o concentrado e difuso.
Confirmando que o sistema híbrido não funciona, é a crise do Poder
Judiciário brasileiro. O modelo norte-americano adotado é incompatível com
nosso ordenamento jurídico, demonstrando que a opção não funciona. O controle
concentrado não é satisfatório. Já que o controle difuso toma conta do Supremo
Tribunal Federal, o julgamento das ações de constitucionalidade é prejudicado,
ficando em segundo plano o julgamento das questões jurídicas fundamentais, por
envolverem litígios constitucionais (JAYME, p. 121-122, 2000).
Atribuições feitas por Cappelletti ao insucesso do controle difuso nos
países de direito de base romanista à contradição ocorrendo geralmente, entre
decisões judiciais:
Pois bem, a introdução, nos sistemas de civil law,
do método “americano” de controle, levaria à
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consequência de que uma mesma lei ou disposição
de lei poderia não ser aplicada, porque julgada
inconstitucional, por alguns juízes, enquanto poderia,
ao invés, ser aplicada, porque não julgada em
contraste com a Constituição, por outros. Demais,
poderia acontecer que o mesmo órgão judiciário que,
ontem, não tinha aplicado uma determinada lei, ao
contrário, a aplique hoje, tendo mudado de opinião
sobre o problema de sua legitimidade constitucional
(CAPPELLETTI apud JAYME, p. 122, 2000).
A Constituição atribui ao Supremo Tribunal Federal, a guarda da
Constituição. Não tendo esse Tribunal natureza de Corte Constitucional, porque
não exerce a Jurisdição Constitucional apenas. Mas é simplesmente uma corte
suprema por razões apontadas por Silva:
Primeiro que não é o único órgão jurisdicional
competente para o exercício da Jurisdição
Constitucional, já que o sistema perdura fundado no
critério difuso, que autoriza qualquer tribunal e juiz
a conhecer da prejudicial de inconstitucionalidade,
por via de exceção. Segundo porque o modo de
recrutamento de seus membros denuncia que
continuará a ser um Tribunal que examinará a questão
constitucional com conhecimento e julgamento
das questões constitucionais nos casos concretos,
sua preocupação, como é regra no sistema difuso,
será dar primazia à solução do caso, e, se possível,
sem declarar inconstitucionalidades (SILVA apud
JAYME, p. 124, 2000).
Assim o STF não tendo essa qualificação como Corte Constitucional,
sendo parte integrante do Poder Judiciário (JAYME, p. 124, 2000).
Os tribunais constitucionais tem por natureza exercer a jurisdição
constitucional como sua função exclusiva.
O Brasil adotou em 1890-1891, o modelo americano de controle
de constitucionalidade e quanto a sua operacionalidade, nunca funcionou
adequadamente. Isto pois, o direito brasileiro estando firmado na tradição
romano-germanica. Contudo o common law não se pode improvisar, nem
tampouco copiar (SOUZA, p. 139, 2002).
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A funcionalidade do modelo vem se deteriorando
à medida que cresce a abertura da Constituição a
valores, a partir já de 1946. Sem o menor esforço de
compatibilização, o direito constitucional brasileiro,
em 1965, simplesmente agregou uma forma cabocla
de controle direto e abstrato de constitucionalidade
de normas. A Constituição de 1988, sem outras
melhorias, cingiu se a ampliar dramaticamente
a legitimação ativa da ação direta, estendendo-a
praticamente a todos os setores da sociedade (uma
actio popularis, temida por Kelsen).
A livre competição entre os dois modelos aumentou
a irracionalidade do “sistema” brasileiro. O controle
em concreto acaba chegando ao Supremo Tribunal
pela via do recurso extraordinário. O controle em
abstrato da Constituição da República é competência
exclusiva do Supremo Tribunal, proposto diretamente
perante ele. Embora o Tribunal seja o mesmo, os
pressupostos, as técnicas, os efeitos, as consequências,
a própria concepção de inconstitucionalidade que está
implícita em cada um dos dois modelos, são diferentes
e, em certo sentido, até contraditórios. Na azáfama da
prática diária, entretanto, é impossível a um mesmo
órgão diferençar bem os tratamentos. Cede-se à
tentação irresistível de importar, sem maior análise
e critério, os institutos cuidadosamente desenvolvido
pelo Tribunal Constitucional Alemão. O resultado
é uma confusão generalizada. Pior, para não dizer
trágico: as instâncias inferiores têm sido levadas,
por efeito demonstração, a imitar a desenvoltura
com o qual o Tribunal de cúpula do Poder Judiciário,
fascinado pelo Tribunal Constitucional europeu,
movimenta-se por sobre a legislação e, mesmo,
contra ela, concretizando diretamente – e cada juízo
a seu modo – os valores supremos do ordenamento
(SOUZA, p. 139-140, 2002).
O STF esta distante do modelo tradicional dos Tribunais
Constitucionais europeus, podemos dizer, as clássicas caracterizadoras da
jurisdição constitucional, especialmente, o controle de constitucionalidade,
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tutela dos direitos fundamentais, possuindo, enquanto órgão de cúpula do
Poder Judiciário, atribuição para processar e julgar recursos em última
instância (MORAES, p. 318, 2013).
CONCLUSÃO
Assim se faz necessário considerar alguns fatos históricos, para
confirmar a importância da Justiça Constitucional, na garantia e proteção dos
direitos básicos e fundamentais em uma Constituição. Constatou-se que essa
Justiça, está na essência do constitucionalismo, e que é inevitável por conta
disso, a existência de um órgão atribuído dessa função, como jurisdição
constitucional, para fortalecimento e garantia e uma maior efetivação da
democracia. Alguns pontos na evolução se verificou como essencial para se
confirmar a Justiça Constitucional. Sua evolução foi necessária para uma
garantia maior dos direitos constitucionais. Esta justiça é fundamental, mas se
verificou a sua necessidade durante todo um processo de evolução. Isto pois ao
estabelecer uma ordem constitucional com a formação do Estado, sendo este
limitado, o seu poder, frente os direitos fundamentais.
Também observou-se, como foi instituído e evoluiu o controle de
constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico. A presente pesquisa
demonstrou como é complexo, dadas as várias possibilidades por meio de
alguns órgãos e instrumentos para provocar o judiciário, no intuito de promover
esse controle. Concluiu-se que quando a Constituição dispõe sobre a divisão
dos poderes, é possível a criação de um novo poder, atribuindo a este a função
do controle de constitucionalidade, pois como está disposto no artigo 60 da
Constituição, que a divisão dos poderes não poder ser tendente a abolir, ou
seja, o poder continua dividido, cada qual com sua função. O que não poderia
é deixar de existir a divisão dos poderes. Ao criar poderes e atribuir a eles uma
função está evitando a concentração de poderes. Constata-se que os poderes
quando dividido em três, há uma concentração de poderes, incompatível com
Tribunais Constitucionais. Confirma então a necessidade de criar mais um
poder com a função do controle de constitucionalidade.
Como demonstrado, o Tribunal Federal Alemão é autônomo, mas ainda
parte do Poder Judiciário. Não atuando como órgão judicial, mas como órgão
político. Exercendo a jurisdição constitucional de forma mais pura. O Tribunal
Constitucional Espanhol é um dos mais importantes da Europa, tem como
exclusiva função a jurisdição constitucional, operando como verdadeira Corte
Constitucional. O Brasil adotou um modelo de controle de constitucionalidade
incompatível com o seu sistema, o difuso e concentrado, oriundo do common
law. Este modelo não se imita e nem se copia. O Brasil adotou o modelo norte-
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americano sem quaisquer adaptações, considerado uma catástrofe. Com o
modelo adotado, verificou-se que ao julgar inconstitucional uma norma a ser
aplicada em um caso concreto, cada juiz ou tribunal julga cada qual a seu
modo a inconstitucionalidade, dos valores supremos do nosso ordenamento.
Concluiu-se pelo Direito Comparado, que é preciso a instituição de uma Justiça
Constitucional como um órgão de natureza de uma Corte Constitucional,
tendo sua função exclusiva de controle constitucional e efetiva jurisdição
constitucional de forma integral, ou seja, entendeu-se pela presente pesquisa
que o modelo atual, adotado em nosso ordenamento jurídico, não é o ideal.
Verificou-se que o STF como guardião é uma cúpula do Poder Judiciário, o
que se confirmou na verdade é a necessidade de ter um Tribunal Constitucional
como um poder, exercendo integralmente a jurisdição constitucional, também
como um órgão que eliminaria as leis que não respeitem o marco constitucional,
de forma autônoma e independente, desvinculado do Poder Judiciário. Assim o
constitucionalismo contemporâneo, pede em sua essência, uma garantia maior
dos direitos instituídos na Lei Fundamental.
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